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Dagsorden 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Ad 3) Meddelelser fra studielederen 

Ad 4) Orientering fra merit- & dispensationsudvalget (bilag 1) 

Orientering 

Ad 5) Ny studiestartsprøve (bilag 2) Diskussion og beslutning 



 

SIDE 2 AF 4 Ad 6) Institutionsakkreditering (bilag 3, 4, 5) Orientering 

Ad 7) Problemstilling ift. propædeutik (bilag 6) Orientering 

Ad 8) Kursusudbud E16 - F17 (bilag 7) Godkendelse 

Ad 9) Godkendelse af sprogkurser i forbindelse med udlandsophold 

(bilag 8) Diskussion og beslutning  

Ad 10) Formalia ved ny specialekontrakt (bilag 9) Diskussion og 

beslutning  

Ad 11) Evt. 

 

Referat 

1. Meddelelser fra formanden 

Formanden siger tak for kommentarer til høringssvar på SFR 2.0 – 

både fra studerende og VIP. Disse er inkorporeret i det fælles 

høringssvar. Der er utilfreds med den korte høringsfrist – formand 

og næstformand vil informere fakultetet om dette. 

2. Meddelelser fra næstformanden 

Smag på verden har været afviklet – det var en stor succes. Det 

gentages en anden gang. Den sociale platform var en god ide – 

dermed fik mange kendskab til fagrådet.  

3. Meddelelser fra studielederen 

Studieleder har ingen meddelelser. 

4. Orientering fra merit- & dispensationsudvalget Orientering 

Studienævnet har taget orienteringen til efterretning. 

5. Ny studiestartsprøve Diskussion og beslutning 

De studerende er tilfredse med forslaget til prøven. Der blev spurgt 

om det ene spørgsmål kunne være mere fagligt – dette er dog ikke 

muligt, da studiestartsprøven ikke må have et fagligt indhold. Man 

kunne dog have et spørgsmål, hvor studerende skal beskrive 

motivation/forventning for at læse den pågældende uddannelse samt 

hvordan det hænger sammen med de kurser, de har mødt i løbet af 

den første uge på studiet. Besvarelsen skal være på studiesproget 

hvis muligt. Italiensk og Portugisisk og brasilianske studier 

overvejer at lave besvarelsen på dansk.  

Eksempel på spørgsmål: Hvordan hænger dine forventninger til 

studiet sammen med de erfaringer du har gjort dig i løbet af den 

første uge? 

Længde: 100-200 ord. Skal uploades til Absalon. 



 

SIDE 3 AF 4 Forslag om at modtageordningens kontaktlærere/holdkoordinatorer 

skal gennemlæse besvarelserne.  

Omprøven er mundtlig og skal uploades – ca. 1 minut på 

fremmedsproget. Skal uploades til Absalon. 

6. Institutionsakkreditering Orientering 

Institutionsakkrediteringen er i gang og studienævnet får besked så 

snart man skal foretage sig noget. Det kan være en god ide at 

orientere sig i Københavns Universitets procedurer. Se bilag. 

7. Problemstilling ift. propædeutik Orientering 

Studieleder og Institutleder har lavet et svar fra Engerom. Se bilag. 

Studieleder har i samarbejde med ToRS lavet en indsigelse angående 

manglende udvidet studietid ved propædeutik. Normeret tid hedder 

stadig 3 år – dette er ikke muligt ved Italiensk og Portugisisk og 

brasilianske studier – dette er problematisk. 

8. Kursusudbud E16 - F17 Godkendelse 

Studienævnet bedes lægge mærke til, om kursusudbuddet er 

tilstrækkeligt bredt samt om undervisningen er forskningsbaseret. 

Der er en del kurser på engelsk, hvor underviser har tre parallelhold 

– dette er meget. Der er både fordele og ulemper. Det er effektivt, 

men det kan være udmattende for underviser.  

Det kan være en mulighed at skære ned fra fem til fire hold fra tredje 

semester. Det kan måske gøres på nogle kurser. Det har tidligere 

været gjort på videnskabsteori, hvor hele årgangen samledes på tre 

hold. 

Individuel vejledning tilbydes kun i tilfælde af, at kurser nedlægges 

og studerende ikke kan få det emne, de har søgt. Dette kan ikke lade 

sig gøre på engelsk, som har et stort udbud. 

Studienævnet anmoder om, at planen bliver gjort mere overskuelig 

til næste gang. Studienævnet godkender undervisningsplanen for 

E16 og F17. 

9. Godkendelse af sprogkurser i forbindelse med udlandsophold 

Diskussion og beslutning  

Studienævnet afviser det indkomne forslag og indstiller, at 

sprogkurser, som ikke er på universitetsniveau fortsat ikke kan 

meritoverføres. Hvis der udbydes sprogfærdighedskurser på f.eks. 

BA-niveau på det udenlandske universitet, kan det godt 

meritoverføres.  

10. Formalia ved ny specialekontrakt Diskussion og beslutning  



 

SIDE 4 AF 4 Ved sygdom: Man kan forlænge max. 2 gange 3 måneder. Dette 

kræver lægeerklæring. Her skal man ikke lave en ny kontrakt – man 

skal heller ikke lave en ny problemformulering. 

Ved anden forlængelse: Man kan forlænge max. 2 gange 3 måneder. 

Her skal man lave en ny kontrakt med en ny problemformulering. 

Dette er en sag mellem den studerende og vejleder.  

Der fremkom i nævnet forslag om, at studerende skal kunne søge om 

forlængelse med en faglig begrundelse. Dette giver måske mening 

rent akademisk – men det er ikke foreneligt med 

studiefremdriftsreformen, så forslaget kan ikke inkorporeres.  

Studienævnet vedtager ovenstående praksis men opfordrer dog 

vejledere til at være mere kritiske med formulering af ny 

problemformulering. Den udvikling der er sket i løbet af de seks 

måneder processen har stået på, skal gerne afspejles i den reviderede 

problemformulering. 

Punktet tages muligvis op igen efter SFR 2.0 er udrullet. 

11. Evt. 

Der har på engelsk været en del studerende, som ikke har været klar 

over fristen for indlevering af kontrakt til BA-projektet. Det er 

udmeldt til BA-projekt-seminaret samt på KU-net. Fristen er altid 

15. maj.  

 


