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M Ø D E R E F E R A T  21. OKTOBER 2015 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk  

Møde afholdt: 21. oktober 2015, kl. 13.15-15.00  

Sted: Engerom, lokale 24.2.62  

Referent: Marianne Boch   

Til stede: 

Jørgen Staun (studienævnsformand), Kirsten Kragh (studieleder), Anna Le-

na Sandberg (VIP germansk og romansk), Erling Strudsholm (VIP ger-

mansk og romansk), Ken Farø (VIP germansk og romansk), Ulla Rahbek 

(VIP engelsk), Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen (studenterrepræsentant 

for germansk og romansk), Kristina Petkovska Lund (studenterrepræsentant 

for germansk og romansk), Anna Vestergård Jacobsen (AC-vejleder, obser-

vatør), Anne Kjølby (observatør).  

Afbud fra:  

Jan Gustafsson (VIP germansk og romansk). 

Dagsorden: 

 

1. Meddelelser fra formanden 

2. Meddelelser fra næstformanden 

3. Meddelelser fra studieleder 

4. Orientering fra merit- og dispensationsudvalget (bilag 1) Oriente-

ring 



 

SIDE 2 AF 5 5. Fordeling af studerende ved KA kurser og lodtrækning Diskussion 

og beslutning 

6. Udvikling af praktikmodul på 7,5 ECTS på alle gymnasierettet KA-

profiler (bilag 2) Diskussion og beslutning  

7. Høring af studiemiljøundersøgelsens spørgeskema (UMV) 2016 (bi-

lag 3 og 4) Diskussion og beslutning 

8. Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SIDE 3 AF 5 Ad 1) Meddelelser fra formanden 

 

Studienævnsformand Jørgen Staun minder studienævnet om, at der 

er udskrevet valg til Studienævnet. 

 

Herudover meddeler Studienævnsformanden om, at anmodningen 

fra fagleder Christian Jensen, om at tillade alle tre prøveformer 

(A/B/C) på alle frie emner på Engelsk KA (som default og med 

visse begrænsninger) har været sendt til høring pr. mail i Studie-

nævnet og er godkendt pr. 28. september 2015 og vil træde i kraft i 

foråret 2016.  

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

 

Studienævnets næstformand Mikkel Gorm Jørgensen meddeler, at 

Studienævnsformand og næstformand har afholdt møde med fag-

rådsmedlemmerne, hvor de har orienteret om Studienævnets arbej-

de, med henblik på at rekruttere studenterrepræsentanter til Studie-

nævnet.  

Mikkel orienterer om at der fra de studerendes side er stor interes-

ses i fagrådsarbejdet og at de studerende er meget engageret i fag-

rådet. Et nyt tiltag som Fagrådet og Caféen samarbejder om afhol-

des af en Quiz, hvor holdende der dyster mod hinanden, skal bestå 

af min. 1 studerende fra hver studieretning.     

 

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

 

Studieleder Kirsten Kragh meddeler at Danmarks Akkrediterings-

institution har givet afslag på den nye uddannelse i Interkulturelle 

markedsstudier. Instituttet har høringsfrist den 2. november 2015.  

 

Herudover gives en status på studiestartsprøverne. Anne Kjølby har 

gennemgået alle afleveringerne, der er stor forskel på hvor mange 

studerende pr. studieretning som er indkaldt til omprøve. Dog ser 

det ud til at de fleste som afleverer rapporten også får den god-

kendt.   

 

Instituttets studienøgletal ligger alle på nær spansk under gennem-

snittet for HUM. På INSS har Dansk gode erfaringer, Instituttet vil 

derfor se på, hvad de gør for at opnå de høje resultater.  

 

 

 



 

SIDE 4 AF 5 Ad 4) Orientering fra merit- og dispensationsudvalget (bilag 1) 

 

Ken Farø bemærker, at ved ansøgninger hvor studerende søger om 

at følge undervisningen efter ny studieordning, men gå til eksamen 

efter gl. ordning, bør Studienævnets merit- & dispensationsudvalg 

være opmærksomme på at ikke alle fag egner sig til dette. Og det 

vil derfor ikke altid være en hjælp for de studerende. 

 

 

 

Ad 5) Fordeling af studerende ved KA kurser og lodtrækning 

 

Proceduren for holdplacering er, at Uddannelse & Studerende 

(U&S) holdplacerer de studerende. På efterspurgte kurser foretages 

der af U&S lodtrækning, så alle er sikret lige vilkår. I enkelte til-

fælde har det været muligt for Instituttet at dublere kurserne, så alle 

har fået plads på ønskede kurser. 

 

Der arbejdes i øjeblikket på at finde en løsning, så så mange stude-

rende som muligt kan få deres 1. prioriteter imødekommet. En af 

de muligheder der arbejdes med er, at hæve holdstørrelserne fra 30 

til 40/45.    

   

Derudover har studievejledningen lavet guidelines til de studeren-

de, hvor de blandet andet gør de studerende opmærksomme på, at 

ikke alle er sikret plads på deres 1. prioriteter og de studerende der-

for bør sikre sig også at registrere 2. og 3. prioriteter når de vælger 

kurser. 

    

Ad 6) Udvikling af praktikmodul på 7,5 ECTS på alle gymnasierettet 

KA-profiler (bilag 2) 

 

Der kom flere ideer til udvikling af praktikmodulet, Studienævnet 

besluttede derfor, at nedsatte et udvalg bestående af AC-vejleder 

Anna Vestergård Jacobsen, Anna Sandberg VIP, Jan Lindschouw 

VIP, Anne Marie Ejdesgaard Jeppesen VIP, Anne Kjølby AC-TAP 

og Studieleder Kirsten Kragh. Udvalget skal arbejde på at udvikle 

et fagelement på 7,5 ECTS, samt finde en løsning på hvor i studie-

ordningen fagelement kan placeres. Anne Kjølby indkalder til før-

ste møde. 

 

 

 



 

SIDE 5 AF 5  

Ad 7) Høring af studiemiljøundersøgelsens spørgeskema (UMV) 2016 

(bilag 3 og 4) 

 

Studienævnets medlemmer gennemgik UMV-spørgeskemaet og 

blev enige om enkelte ændringsforslag, som Studienævnssekretæ-

ren sender til Uddannelsesservice (Analyse). På baggrund af hør-

ringssvarene vil Uddannelsesservice (Analyse) samle op på æn-

dringsforslagene til UMV-spørgeskemaet og udarbejde et optimeret 

forslag.  

 

Studenterrepræsentanterne bemærker at UMV-spørgeskemaet er 

meget tungt og foreslår at det deles i to.  

 

 

Ad 8) Eventuelt 

Ulla Rahbek efterlyser præcisering af pensumkravene, så det i for-

bindelse med BA-projektet og Specialet ikke er muligt, at genbruge 

100 % af pensum fra tidligere. Den formulering som findes på KU-

net vedr. genbrug af pensum forholder sig ikke til ovenstående. Det 

blev besluttet, at dette skulle på som et punkt til næste studie-

nævnsmøde. 

 

Anne Kjølby meddeler at Aftagerpanelet er inviteret til møde den 

18. november, kl 16.30-20.00. Alle studienævnsmedlemmer er vel-

komne til at deltage i mødet. Det blev besluttet at næstformand 

Mikkel Gorm Jørgensen deltager ved dette møde.  


