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Referat: 

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Status på de nye studieordninger – der kan ikke laves standardmeritter – SN 

skal vurdere det fra gang til gang.  

Herudover skal der være en prøveform B til alle eksamensformer – der er 

udviklet tre mulige løsninger.  

Tilbagemelding på anonymitet ved eksamen: De studerende har ikke noget 

retskrav på anonymitet.  

Det er nu muligt at afholde eksaminer i det store IT-lokale på Frederiksberg. 

Det har nogle økonomiske omkostninger og det kan blive nødven-

digt at afholde eksaminer i ydertidspunkterne.  

Mundtligt forsvar på speciale: Der er ikke den store opbakning fra VIP-side 

angående afholdelse af mundtligt forsvar.  

Nyt fra USK: Begrebet sidefag genindføres i forbindelse med den ny be-

kendtgørelse. Herudover kan vi ikke udbyde tilvalg, som ikke er 

tilknyttet en akkrediteret uddannelse.  

Nyt fra USK: MEF har lavet et katalog over eksamensformer indeholdende 

ca. 16 forskellige muligheder. Dette kan tjene som inspiration til 

andre institutter. Studienævnet kan påbegynde dette arbejde – f.eks. 

er et enhedsomfang på mundtlige eksaminer på 30 minutter anbefa-

les.  

Nyt fra USK: 14-ugers undervisning. Dette skal forstås som 14 x 2 timer. 

Man kan argumentere for, at dette skal lægges på mindre end 14 

uger med flere timer om ugen – der skal dog være en god grund til 

dette.  

Ansøgning om merit fra CBS: Dette er en mere principiel diskussion om 

hvilke fag, der kan overføres – SN giver tilsagn til, at kurserne kan 

overføres i dette tilfælde, men punktet tages op som en principiel 

diskussion på mødet i august.      

 

    

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Studenterrådet er til utilfreds med at førsteårsprøvekravet er sat op til 60 

ECTS i stedet for 45 ECTS. De vil indlede et forsøg om at afskaffe dette 

igen – og bibeholde de 45 ECTS.  



 

SIDE 3 AF 6 Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

Der har været møde i kvote 2 udvalget. Der var tilstrækkeligt med ansøgere 

til at udfylde alle pladser.  

Fransk KA: Fransk kandidat har fået en betinget akkreditering på et år. Det-

te er bl.a. pga. udbuddet af kurser.  

Tilbagemelding på 14 ugers undervisning fra ledelsesgruppen – formelt er 

det 12 ugers konfrontationstimer + 2 ugers præsenstimer, hvor underviser er 

til stede og kan svare på spørgsmål, vejledning og andet. Det er dermed ikke 

undervisning med læsepensum og tilsvarende forberedelse. Det blev fra stu-

dentersiden fremsat forslag om, at disse to uger kan ligge til sidst i semestret 

og har karakter af spørgetimer. 

 

Ad 4) Merit- og dispensationsudvalget 

Studienævnet har taget oversigten til orientering.   

 

 

Ad 5) Evaluering F12 

Punktet udsættes til mødet i august. 

 

 

Ad 6) Elektronisk evaluering – procedure fremover 

Der har været stor kritik af den elektroniske evaluering – det er svært at få 

de studerende til at evaluere.  

Man kan overveje, hvorfor vi evaluerer – er det fordi det er lovpligtigt eller 

er det fordi vi vil forsøge at forbedre undervisningen fremover. Hvad vil vi 

gerne have ud af evalueringerne – SN opfordrer til, at dette tages op som 

punkter i fagrådene samt i Akademisk Lærerråd.  

Kan man i stedet overveje at evaluere hele semestre eller hele forløb inklu-

siv eksamen.  

SN beslutter, at evaluering skal være elektronisk fremover – så må vi tage 

de udfordringer, der kommer. Punktet tages op igen på mødet i september.  

  



 

SIDE 4 AF 6 Ad 7) Undervisningsplan for F13 

Den første ramme er lavet – en del kurser har ikke undervisere, men da ud-

buddet skal meldes ind til STADS senest 15. august, skal rammen 

godkendes allerede nu.  

KA-emner på engelsk – oversigten er en bruttoliste – der skal kun bruges ca. 

14 kurser.  

Listen mangler Litteratur på 4. semester på tysk – dette tilføjes. 

SN godkender oversigten – den mere færdige liste over udbuddet sættes på 

mødet i august.   

 

 

Ad 8) Prøveform B i Grammatik 1 

Tidligere har man kunnet tage en samlet eksamen i grammatik 1 og 2 i det 

efterfølgende semester, hvis man ikke har afviklet grammatik 1 på 

normal vis. Det skal være muligt med en prøveform B i samme 

termin ved syge- og reeksamen på 2005-ordningen. Indstillingen 

fra studieleder godkendes og prøveformen vedtages.  

 

 

Ad 9) Portugisisk BA 2013-ordning 

Der indsendes et ønske til ministeriet om at ændre navnet på studieordnin-

gen senest 1. august, så brasilianske studier tilføjes. Denne ansøg-

ning udarbejdes af studieleder.  

 

Studienævnet havde følgende generelle kommentarer til ordningen – speci-

fikke kommentarer er udarbejdet i et separat bilag: 

 

Der er mange eksaminer på 7,5 ECTS – dette kan gå imod den generelle 

indstilling fra fakultetet. Der savnes desuden variation i eksamens-

former inden for hvert semester, så der f.eks. varieres mellem 

skriftlige og mundtlige eksaminer. SN anbefaler et sted mellem 9 

og 11 eksaminer.   

Ordningen består generelt af rigtig mange eksaminer.  

Mange mundtlige eksaminer på 20 minutter – eller 25 minutter. Det er svært 

at holde styr på. Det vil være bedre at sætte en fast tid på 30 minut-

ter.  

 

 SN principgodkender ordningen og afventer en endelig udgave på august-

mødet.  

 

 

 

 



 

SIDE 5 AF 6 Ad 10) Engelsk KA 2013-ordning 

Der er i øjeblikket i gennemsnit 15 studerende på KA-kurserne. Dette åbner 

for muligheden for at sætte flere studerende på kurserne – bl.a. ved 

at nedskære vægten til 7,5 ECTS i stedet for 15. Dette vil øge ud-

gifter til eksamen, men her kan aktiv undervisningsdeltagelse være 

en mulighed.  

 

Studienævnet havde følgende generelle kommentarer til ordningen – speci-

fikke kommentarer er udarbejdet i et separat bilag: 

 

Udbud skal gerne hænge sammen over flere semestre – det vil sige f.eks. et 

oversigtskursus (et bredt orienterende kursus) i første semester - ef-

terfulgt af et mere specifikt kursus i semestret efter. 

 

SN opfordrer til, at der er mulighed for aktiv undervisningsdeltagelse mindst 

en gang i semestret og dermed mulighed for kun tre regulære ek-

saminer. 

 

SN principgodkender ordningen og afventer en endelig udgave på august-

mødet.  

 

 

Ad 11) Renæssancestudier BA-tilvalg 2007-ordning - revision 

S. 4: Her skal KA-tilvalg rettes til BA-tilvalg 

S. 6: Her skal der rettes til det engelske ”renaissance”. 

 

 

Ad 12) Moderne europastudier KA-tilvalg 2013-ordning 

S. 4: Bacheloruddannelsens opbygning – dette skal rettes, da det drejer sig 

om KA-tilvalg 

S. 6: Synopsis indgår ikke i bedømmelsen – kan dette være rigtigt?   

SN beslutter, at det skrives ind i ordningen, at synopsen tæller med 1/5.   

 

De faglige mål er ens for de to moduler – skal der ikke være en progression? 

Dette er ikke nødvendigt.  

Udbuddet er som regel tre emner, hvoraf de studerende skal tage to emner. 

Dette skal forhandles på plads mellem institutterne. 

 

SN godkender ordningen. 

 

 

 

 



 

SIDE 6 AF 6 Ad 13) Intranet vs. hjemmesider 

Senest 1. august sendes et navn fra hvert fag – en VIP samt en studerende – 

til Anne Kjølby til en revidering af www.studier.ku.dk. 

Sandi og Jørn indkaldes til input til punktet om studieteknik.   

  

 

Ad 14) Eventuelt 

Studenterrepræsentanterne: Eksamensadministrationen har fungeret rigtig 

godt – det har virket mere afslappet set fra de studerendes side. Meget posi-

tivt! 

 

KS: Anbefaler at vi tager plagiat op som et punkt i løbet af efteråret.  

 

Næste møde: Tirsdag den 21. august 10:15.  

http://www.studier.ku.dk/

