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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 15. december 2016, kl. 13.15-15.00  

Sted Engerom, lokale 24.2.62  

Referent Anne Kjølby  

Til stede 

Jørgen Staun (studienævnsformand), Erling Strudsholm (VIP germansk og 

romansk), Ulla Rahbek (VIP engelsk), Jan Gustafsson (VIP germansk og 

romansk), Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen (studenterrepræsentant for 

germansk og romansk), Michael V. Hougaard (studenterrepræsentant for 

engelsk), Rico Birkedal Nielsen (studenterrepræsentant for engelsk), 

Karoline Rastenni (studenterrepræsentant for engelsk), Anna Vestergård 

Jacobsen (observatør) og Anne Kjølby (observatør).    

Dagsorden 

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Formanden har ingen medelelser. 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Næstformanden orienterede om studienævnskonferencen d. 2. december, 

hvor Marianne Boch, Jørgen Staun og Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen 

deltog. Konferencen havde fokus på dispensationspraksis for studerende 

med særlige behov. Næstformanden fremhævede et særligt tiltag fra 

psykologi, som kunne være nyttigt for Engerom, nemlig en evaluering af de 

uddelte dispensationer. Det kan ofte være svært for merit- og 



 

 

SIDE 2 AF 5 dispensationsudvalget at vurdere, om de dispensationer, der gives, også har 

en effekt. Derfor vil udvalget iværksætte en evalueringsprocedure, som skal 

sikre, at de dispensationer, der gives, har en reel værdi for de studerende, 

som får dispensationerne. Marianne Boch starter denne evaluering efter 

førstkommende eksamenstermin. Studienævnet vil få resultatet af 

evalueringen på mødet i februar eller marts. 

    

Ad 3) Meddelelser fra studielederen 

Studielederen havde meldt afbud til mødet, så der var derfor ikke nogle 

meddelelser under dette punkt.  

 

Ad 4) Orientering fra merit- & dispensationsudvalget 

Studienævnet tog orienteringen til efterretning.  

 

Ad 5) Nyt evalueringsskema og årshjul til censorformandskabernes  

årsberetning 

Punktet om overholdelse af gensidig censur blev diskuteret grundigt. Ifølge 

flere af nævnets medlemmer virker det unødvendigt at have så stramme 

regler omkring dette. Det vil ofte være en fordel at kende sin censor godt, 

men dog var der enighed om, at det ikke skal være for indspist. Erling 

Strudsholm er som censorformand f.eks. meget omhyggelig med ikke at 

sætte de samme bedømmere sammen hver gang. 

 

Studienævnet havde herudover ingen bemærkninger og godkendte både det 

nye evalueringsskema samt årshjulet uden forslag til ændringer. 

 

Diskussionen affødte desuden spørgsmålet, om undervisere/fagledere må  

spørges/konsulteres ved valg af censor. Anne Kjølby undersøger dette.  

 

Ad 6) Reduktion i brug af intern censur 

Dette forslag blev mødt af bekymring hos studienævnet, fordi det bryder 

med en lang tradition med to bedømmere på skriftlige eksaminer. 

Formanden indledte kort med at redegøre for baggrunden, som alene er et 

økonomisk hensyn og understregede at forslaget har et indbygget 

sikkerhedsnet ved tvivlsspørgsmål, hvor en medbedømmer kan inddrages. 

Det kan f.eks. være ved dumpekarakterer, ved karakteren 12 eller ved andre 

eventuelle tvivlsspørgsmål. Formanden understregede derudover, at 

Studienævnet udelukkende kan diskutere, om forslaget er fagligt forsvarligt 

– ikke om det økonomisk set er en god ide. Formanden anbefaler at 

forslaget godkendes og følges tæt og evalueres meget nøje.  

 

Der er indkommet en række udtalelser fra faggrupperne, som blev taget til 

efterretning. Disse indeholder også bekymringer for forslaget samt konkrete  



 

 

SIDE 3 AF 5 forslag til kurser, som bør undtages denne ordning grundet særlige faglige  

forhold.  

 

MKJ: Retorikken omkring forslaget er ikke god. Det er præsenteret som  

lidt af en skræmmekampagne, at hvis vi ikke svarer positivt til dette, så sker  

der noget værre som f.eks. fyringer. Det er ærgerligt, at den studerendes  

retssikkerhed forværres. Stor modstander af forslaget og kan ikke tilslutte  

sig. I arbejdslivet bliver vi også vurderet af flere løbende – ikke kun en en- 

til-en effekt. Dette afspejler ikke den virkelighed, studerende bliver  

uddannet til.  

 

MKJ fremhævede desuden, at det ikke giver mening at foretage denne  

konsekvensændring ved alle skriftlige eksaminer med intern censur, før man  

har set resultatet af det pilotprojekt, der kører nu for udvalgte fagelementer  

på engelsk.  

 

Det er efterfølgende blevet præciseret, at dette ikke er et pilotprojekt men  

blot de eksaminer, hvor det kunne lade sig gøre ved vintereksamen grundet  

arbejdspres på fakultetet. 

 

AVJ: Hvis forslaget bliver godkendt, skal undervisere og andre være bedre  

til at oplyse om klagemuligheder for studerende, så de er bekendt med deres  

rettigheder.  

 

JG: Risikoen for fejlbedømmelser bliver større. Underviserens retssikkerhed  

er også udsat, da man som underviser måske vil blive mere nervøs og  

generelt have en tendens til at vælge den høje karakter, hvis man som  

enebedømmer er i tvivl.  

 

En mulighed kunne være at godkende forslaget på BA-niveau men at  

fastholde intern censur på KA-niveau så længe de eksisterende  

studieordninger kører. Man kan også fastholde censur på enkelte BA- 

eksaminer på ”højeste niveau” – f.eks. fjerne censur ved tekstanalyse 1 men  

fastholde det på tekstanalyse 2.  

 

UR: Forslaget vil sikkert øge de studerendes ønske om feedback – dette skal  

medregnes i den samlede arbejdsbyrde.  

 

RBN: Kan ikke stemme for med god samvittighed. 

 

Opsamling: Efter en grundig faglig debat, vurderer formanden at der ikke er  

flertal for forslaget, og at studienævnet derfor  ikke kan godkende det på det  

nuværende grundlag. Nævnet vil vente på resultatet af de fire eksaminer på  



 

 

SIDE 4 AF 5 engelsk som i denne termin har en bedømmer, før det kan tage endelig  

beslutning.  

 

Nævnet kan derudover ikke godkende fjernelse af intern censur på KA- 

uddannelsen på de nuværende studieordninger (andre fag end engelsk) og  

nævnet fastholder faggruppernes mulighed for at diskutere om enkelte  

eksaminer på BA-niveau kan undtages fra denne ordning, hvis der foreligger  

særlige faglige grunde. De studerende udbad sig i denne forbindelse en  

tydelig oversigt over hvilke eksaminer, som fagene ønsker undtaget.  

 

Studienævnet diskuterede i denne forbindelse i øvrigt nævnets beføjelser  

ifølge Universitetslovens § 18 hvoraf det fremgår at Studienævnet er nedsat  

med henblik på medbestemmelse i forhold til uddannelse og undervisning 

samt at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og  

anden bedømmelse, der indgår i eksamen. 

 

Ad 7) Interkulturelle markedsstudier 

Punktet drejer sig kun, om de kurser, der undervises på KU.  

 

Studienævnet beslutter, at studerende som er indskrevet på spansk, tysk eller 

fransk må tage kurserne som kandidattilvalg. Dette gøres som indskrivning 

på enkelte studieelementer og på de relevante IKM-koder. 

 

Studienævnet beslutter desuden, at studerende som er indskrevet på spansk, 

tysk eller fransk må tage udvalgte kurser på IKM som udvalgte frie emner 

på egen studieordning. Der laves en komplet liste over disse. Beslutningen 

medfører, at der er nogle IKM-kurser, som ikke kan tages som frie emner, 

og hvis man som studerende ikke mangler de udvalgte frie emner, så kan 

man ikke tage det pågældende IKM-kursus. 

 

Det blev påpeget, at der kan være en fare for, at det øvrige udbud på KA 

forringes, altså af der bliver færre kurser. Der er desuden kommet en 

bekymring fra en IKM-studerende, at studerende, som ikke er indskrevet på 

denne uddannelse ikke har de faglige forudsætninger til at følge kurserne. 

Dette må dog være den studerendes eget ansvar at leve op til de faglige mål, 

som kurset har.  

 

Ad 8) Studienævnskonference 

Punktet udgik, da næstformanden orienterede om det under meddelelser. 

 

Ad 9) Mødedatoer i F17 

18/1, 22/2, 22/3, 19/4, 17/5 og 21/6. Alle dage er 13:15-15:00. 

 



 

 

SIDE 5 AF 5 Ad 10) Eventuelt 

Undervisningsevaluering: Der har været en del klager fra studerende over 

udformingen af det benyttede evalueringsskema. Der skal også besluttes en 

struktur i forhold til moduler, som er opdelt i blokke. Dette tages op på 

mødet i januar. Her kan der eventuelt nedsættes et udvalg, som skal kigge på 

skemaet igen. Der har desuden været fremsat forslag om at evaluere 

feedback i undervisningen, der hvor det er relevant. 

 

Studiesiderne: Tallene fra dimensioneringen står på kandidatsiderne på 

studier.ku.dk. Dette er meget uheldigt i forhold til fremtidige studerende. 

Det virker samtidigt ikke til, at vinteroptaget svarer til de overskydende 

pladser fra efterårsoptaget, så der er et eller andet, der ikke stemmer.  

Anne Kjølby undersøger sagen med fakultetet.  


