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M Ø D E R E F E R A T  15. DECEMBER 2016 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk  

Møde afholdt 23. august 2017, kl. 13.15-15.00  

Sted Engerom, lokale 24.2.62  

Referent Marianne Boch  

Til stede 

Jørgen Staun (studienævnsformand), Kirsten Kragh (studieleder), Erling 

Strudsholm (VIP germansk og romansk), Ulla Rahbek (VIP engelsk), Chri-

stian Benne (VIP germansk og romansk), Rico Birkedal Nielsen (studenter-

repræsentant for engelsk), Karoline Rastenni (studenterrepræsentant for en-

gelsk), Esther Kamille Hjorth (studenterrepræsentant for germansk og ro-

mansk), Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen (supple-

ant/studenterrepræsentant for engelsk), Anne Kjølby (observatør) og Mari-

anne (referent). 

Fraværende 

Jonas Tobias Milner (studenterrepræsentant for germansk og romansk), Se-

bastian Primdahl Olesen (studenterrepræsentant for germansk og romansk), 

Anna Vestergård Jacobsen (observatør).  Jan Gustafsson (VIP germansk og 

romansk). 

Dagsorden 

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Formanden har følgende meddelelse: 

Reduktion i brug af intern censur - Studienævnets beslutning om, at 

21. SEPTEMBER 2017 



 

SIDE 2 AF 3 undtage enkelte fagelementer, er ikke længere gældende. Direktio-

nens beslutning om, at fjerne alt intern censur på skriftlige prøver 

er den ramme som Studienævnet kan arbejde inden for i og med at 

studieordningerne efter delegering fra rektor ’ejes’ af dekanen.  

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Ingen meddelelser.  

 

Ad 3) Meddelelser fra studielederen 

Studielederen har følgende meddelelser:  

a) ÅU – Da ansøgertallene for E17 er meget vigende, er det be-

sluttet kun at oprette hold på Tysk. Ansøgerne til italiensk, 

fransk og spansk er tilbudt Tomplads. 

b) Optagetal -  De endelige lister kommer den 24. august 2017, 

men ud fra de foreløbige tal, ser det ud til at der nedgang i op-

tagetallet.  

c) Absalon – Grundet ny struktur på studierne, kan underviserne 

opleve udfordringer med Absalon. Annette Rasmussen arbejder 

på en løsning, så Absalon fungere inden studiestart.  

 

Ad 4) Orientering fra merit- & dispensationsudvalget 

Studieleder Kirsten Kragh, bifalder ikke gældende praksis vedr. 4. 

og 5. eksamensforsøg. Kirsten Kragh foreslår, at vi omdefinerer 

gældende praksis. Formanden og næstformanden påpeger at 4. og 

5. gangs dispensationer altid gives efter meget omhyggelig og 

grundig sagsbehandling. 

 

Ad 5) Holddispensationer E17 

Orienteringen tages til efterretning 

 

Ad 6) Procesplan nye BA-uddannelser 

Studieleder Kirsten Kragh gennemgik procesplanen for de nye BA-

uddannelser. Procesplanen er oprettet med henblik på at skabe 

transparens om beslutningsprocesserne og et bedre flow i arbejds-

forløbet.  

Studienævnet godkender procesplanen. 

 

Ad 7) Opfølgningsplan på uddannelsesevaluering engelsk 

Studieleder Kirsten Kragh gennemgik opfølgningsplanen og roste 

engelskgruppen, for at komme med gode forslag til opfølgnings-

planen.  

Studienævnet godkender opfølgningsplanen. 

 



 

SIDE 3 AF 3 Ad 8) Undervisningsevaluering F17 

Studieleder Kirsten Kragh og Studienævnsformand Jørgen Staun 

har gennemgået kursusevalueringerne for F17 og primært set på 

kurser klassificeret som B og C. Hvis kritikken går på den enkelte 

underviser, vil vedkommende blive indkaldt til samtale med Insti-

tutleder eller studieleder. Institutleder følger op på H-VIP og Stu-

dieleder følger op på D-VIP. 

Fagene udtrykte skepsis overfor AFOM, som ikke fungere opti-

malt. Faggrupperne efterspørger en bedre kobling mellem viden-

skabsteori og AFOM. Der vil blive arbejdet på at løse disse udfor-

dringer i arbejdet med nye bachelorordninger.    

Svarprocenten på undervisningsevalueringen i F17, er øget og det 

ser dermed ud til, at Studienævnet beslutning af 18.01.2017 om, at 

forkorte evalueringsskemaet, har haft en positiv indvirkning på 

svarprocenten.  

 

Ad 9)     Nye studieordninger og studieordninger med justeringer 

              Studienævnet havde enkelte ændringer til KA-ordningerne, Anne 

Kjølby noterede og rettede ændringerne, herefter godkendes stu-

dieordningerne. De nye KA-studieordninger træder i kræft pr. 1. 

september 2018 og Studieordningerne med justeringer pr. 1. sep-

tember 2017. Studienævnet afventer fortsat svar fra dekanatet på 

dispensationsansøgning om fagelementer på under 15 ECTS i for-

bindelse med udprøvning af sprogfærdighed. 

  

Ad 10)   Evt. 

Ingen bemærkninger 

 

  

               

Med venlig hilsen 

 

 

Jørgen Staun   Rico Birkedal Nielsen  

Formand for studienævnet  Næstformand for studienævnet 


