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Møde afholdt: 1. juli 2015  

Sted: Engerom, lokale 24.2.62  

Referent: Anna Vestergård Jacobsen  

Til stede: 

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

Gorm Kæregård Jørgensen (suppleant for studenterrepræsentant for ger-

mansk og romansk), Anna Lena Sandberg (VIP germansk og romansk), Ken 

Farø (VIP germansk og romansk), Ulla Rahbek (VIP engelsk), Signe Kirk 

Andersen (studenterrepræsentant for germansk og romansk), Laura Bech 

Hansen (studenterrepræsentant for germansk og romansk), Martin Calatay-

ud (studenterrepræsentant for engelsk), Anna Vestergård Jacobsen (AC-

vejleder, referent). 

 

Afbud fra:  

Erling Strudsholm (VIP germansk og romansk), Jan Gustafsson (VIP), Kri-

stina Petkovska Lund (studenterrepræsentant for germansk og romansk) 

 

Deltagelse ved relevante punkter: 

Fagledere Johan Pedersen (Spansk) og Christian Jensen (Engelsk).  

 

 



 

SIDE 2 AF 5 Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Ingen meddelelser 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Ingen meddelelser 

 

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

Ingen meddelelser 

 

Ad 4) Engelsk BA 2016 

Fagleder for Engelsk, Christian Jensen, deltager i punktet.  

 

Den nye studieordning for Engelsk blev diskuteret med henblik på 

godkendelse. Følgende punkter blev diskuteret: 

 

Omfanget på alle eksamensformer skal kontrolleres i forhold til ek-

samenskatalogets bestemmelser, så der er overensstemmelse.  

 

Christian Jensen gør opmærksom på at der ønskes aktiv deltagelse 

som forudsætningskrav i Tekstanalyse.  

 

Studielederen opfordrer til at Videnskabsteori og AFOM skal ud-

formes så det passer til studienævnets tidligere beslutning om at in-

deholde mødepligt, og at faget skal være ens for alle fag, herudner 

med en gradueret eksamen. Punktet vedr. AFOM og Videnskabste-

ori sættes på næste møde som beslutningspunkt for alle studieord-

ningerne.  

 

Studieordningen på Engelsk godkendes under forudsætning for 

ovenstående ændringer. Studieordningen træder i kraft i efteråret 

2016. 

 

Ulla Rahbæk og Anna Sandberg foreslår at fagrådet tager budska-

bet om at de studerendes evalueringer af studieordninger og kurser 

har bidraget til de ændringer, som er blevet vedtaget af studienæv-

net i forbindelse med godkendelse af studieordningen.  

 

Ad 6)  Tysk BA 2016 

Den nye studieordning for Tysk blev diskuteret med henblik på 

godkendelse. Følgende punkter blev diskuteret:  

 



 

SIDE 3 AF 5 Studienævnet bemærker at eksamenssproget i Sproglig analyse og 

Basissprog bør afspejle det i undervisnings- og eksamenssproget og 

ændres til dansk.  

 

Jørgen Staun bemærker at der stilles meget høje faglige krav i for-

hold til omprøvens tid. Tyskgruppen vil ikke undvære de tredelte 

faglige krav og vil derfor foretrække at udvide eksamenstiden til 45 

minutter. Den ordinære eksamen ændres til desuden så omfanget af 

transskriptionen sættes til 15 ord og ca. 100 siders forelagt tekst.  

 

Studieordningen på Tysk godkendes under forudsætning for oven-

stående ændringer. Studieordningen træder i kraft i efteråret 2016. 

  

Ad 5) Spansk BA 2016 

Fagleder Johan Pedersen deltager i punktet.  

 

Omfanget på alle eksamensformer skal kontrolleres i forhold til ek-

samenskatalogets bestemmelser, så der er overensstemmelse.  

 

Ulla Rahbæk nævner at oversættelsen af kursustitlen i ”Interperso-

nelt sprog” er forkert og børe rettes til ”Interpersonal Language”.   

 

OBS: Spansk studieordning er blevet sendt til studienævnets med-

lemmer i en forkert version. Derfor skal vi sikre os at det er den 

rigtige, ændrede ordning der godkendes.  

 

Faggruppen på Spansk har ønsket at bevare intern censur på Valg-

faget med sprogfærdighed, og ekstern censur på Latinamerikas hi-

storie, kultur og litteratur fra 1800 til i dag. Faggruppens argument 

for ikke at have ekstern censur på valgfag med sprogfærdighed er 

at valgfaget er et tværfagligt fag med meget samarbejde på tværs af 

lærergruppen. Det er derfor en praktisk løsning, at man kan fungere 

som intern censor på hinandens fagområder.  

 

Jørgen Staun henviser imidlertid til at studienævnets grundlæggen-

de holdning til udprøvning i sprogfærdighed er, at de studerende 

skal udprøves med ekstern censur. Studienævnet vedtager på bag-

grund af diskussionen, at den eksterne censur skal ligge på valgfag 

med sprogfærdighed i stedet for på Latinamerika. 

 

Eksamenssproget i Elementær Grammatik ændres til dansk, så det 

harmonerer med ændringen på Tysk studieordning. 

 



 

SIDE 4 AF 5 Jørgen Staun undrer sig over ECTS-fordelingen i modul 3 hvor 

Elementær grammatik kun får 2,5 ECTS, og mener at den sproglige 

søjle vejer for lidt i det samlede billede. Studienævnet vedtager en 

ændret ECTS fordeling i modulet hvor Elementær Grammatik væg-

tes til 5 ECTS.  

  

Jørgen Staun ønsker at fagelementet Kontrastivt Sprog får ændret 

titel til at inkludere ordet ”oversættelse”. Studienævnet beslutter at 

modulet ændrer navn til ”Kontrastivt sprog og oversættelse”  

 

Studieordningen på Spansk godkendes under forudsætning for 

ovenstående ændringer. Studieordningen træder i kraft i efteråret 

2016. 

 

Ad 6) Engelsk KA tilvalg 2014-studieordning, projektorienteret for-

løb 

Punktet blev diskuteret på sidste møde, hvor studienævnet beslutte-

de at oprette et modul til projektorienteret forløb på 30 ECTS. Der 

er nu udarbejdet et forslag, hvor der er indført skærpede faglige 

kompetencemål svarende til 30 ECTS. Et enigt studienævn vedta-

ger forslaget, som træder i kraft når fakultetet godkender studieord-

ningen (forventeligt til september 2016).   

 

Ad 7) Pensum og overlap 

Studievejledningen foreslår, at der udarbejdes et vejledningsdoku-

ment med Studienævnets retningslinjer for selvcitat og genbrug af 

pensum i forbindelse med opgaveskrivning og eksamener, der kræ-

ver pensumaflevering.  Studienævnet vedtager følgende retnings-

linjer, som lægges på KUnet:  

 
Litteratur må ikke genbruges i pensumopgivelser mellem forskel-

lige moduler inden for henholdsvis bacheloruddannelsen og kan-

didatuddannelsen. Bachelorprojektet og specialet er dog undta-

get, da der ikke er knyttet pensumopgivelse hertil.  

 

Ønsker du at benytte litteratur i en eksamensopgave, som har 

indgået som pensum i et tidligere modul, skal litteraturen nævnes 

i litteraturlisten, men må ikke indgå i pensumopgivelsen. I særli-

ge tilfælde kan litteratur genbruges som pensum, hvis litteraturen 

indgår i en markant anden sammenhæng. Dette skal godkendes 

af eksaminator. Den studerende har ansvar for at gøre eksamina-

tor opmærksom på genbrug af pensum.  



 

SIDE 5 AF 5  

Ad 8) Merit- og dispensationsudvalget 

Kristina Petkovska Lund skal på udveksling i det kommende seme-

ster, så Mikkel Kæregård Jørgensen indtræder i merit- og dispensa-

tionsudvalget i stedet. 

 

Ad 9) Dato for møde i august 

Studienævnet mødes næste gang den 12. august kl. 10-12 og even-

tuelt 26. august. 

 

Ad 10) Eventuelt. 

I eksamenskataloget mangler maksimum angivelse af sideantallet i 

bundne skriftlige opgaver på 3 timer. Punktet tages op i august.  


