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M Ø D E R E F E R A T  9. APRIL 2014 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk  

Møde afholdt: 9. april 2014  

Sted: Engerom, lokale 24.2.62  

Referent: Maiken Møldrup Pedersen  

Til stede: 

Amir Susic, Anna Lena Sandberg, Anna Vestergård Jacobsen, Jan Gustafs-

son, Jørgen Staun, Kirsten Kragh, Mia Strauss Brandt, Stephanie Kim Löbl, 

Ulla Rahbek, Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen, Asiya Tabassum, Jan 

Lindschouw (suppleant), Maiken Møldrup Pedersen (referent). 

Under punkt 6 var også til stede: Jørn Boisen (institutleder), Jens Erik 

Mogensen (prodekan), Annette Moe (studiechef). 

Afbud fra: Erling Strudsholm 

 

Dagsorden: 

 

1. Meddelelser fra formanden 

2. Meddelelser fra næstformanden 

3. Meddelelser fra studieleder 

4. Merit- og dispensationsudvalget (bilag 1). Orientering 



 

SIDE 2 AF 6 5. Undervisningsevaluering E13 (bilag 2 og 3). Drøftelse og beslut-

ning. 

6. Besøg af Jens Erik Mogensen og Annette Moe (14.00-15.00), insti-

tutadministrator og institutleder deltager under dette punkt.  

 



 

SIDE 3 AF 6 Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Arbejdet med at indføre en ny undervisningsevalueringsprocedure 

er genoptaget. Det har været sat i bero pga. udvalgsarbejde på Det 

Humanistiske Fakultet. Der har været afholdt et møde i udvalget i 

sidste uge og der vil komme et forslag til ny evalueringsprocedure 

på studienævnsmødet i maj. 

 

Et andet udvalg arbejder med Studiestartsprøven. I forbindelse med 

besøg af Jens Erik Mogensen og Annette Moe i dag vil SN spørger 

ind til sanktionsmuligheder og studieordningsændringer i forhold 

til studiestartsprøven, der pt. er et Engerom pilotprojekt. 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

De studerende i Studienævnet har set nærmere på fritekstsvarerne i 

Trivselsundersøgelsen. De mødes på mandag kl. 10 og formanden 

for Studienævnet deltager i mødet. 

 

De studerende har endvidere set nærmere på undervisningsevalue-

ringen og foreslår at der på næste SN møde nedsættes et udvalg 

som ser på undervisningsevalueringen.  

 

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

Med hensyn til undervisningsplanlægningen, så arbejdes der på et 

mere effektivt system. Det er hensigten at timeopgørelser m.m. bli-

ver tilgængelige i forhold til planlægningen og hurtigere synlige for 

underviserene.  

 

Der er udarbejdet strukturerede forløb på alle Engeroms uddannel-

ser – det er en del af arbejdet i forbindelse med studiefremdriftsre-

formen (SFR).  

  

Der er udarbejdet oversigt over mobilitetsvinduer på alle Engeroms 

uddannelser, det er også en del af SFR og synliggørelse af mobilitet 

på Engeroms uddannelser. Som det ser ud i øjeblikket kan profiler-

ne vanskeliggøre mobilitet. I forbindelse med de kommende æn-

dringer af profilerne arbejdes der på muligheder for mobilitet.  

 

Ad 4) Merit- og dispensationsudvalget 

Studienævnet tog den udsendte oversigt til efterretning. 

 

På næste møde diskuteres procedure for eftertilmelding på bag-

grund af mail fra Anna Sandberg. 

 



 

SIDE 4 AF 6 Ad 5) Undervisningsevalueringen E13 

Det er vigtigt at tydeliggøre antallet af studerende der har evalueret 

i forhold til resultatet af evalueringen. Endvidere er efterbehandlin-

gen af dårlige evalueringer vigtigt og det er et klart ønske for de 

studerende, at det er tydeligt hvad der sker og hvem der gør hvad. 

Studieleder, studienævnsformand og Maiken mødes i morgen for at 

samle op på undervisningsevalueringen og hvilke skridt der skal 

tages.  

Til næste studienævnsmøde fremlægges en rapport om hvilke tiltag 

der tages i forhold til evalueringen. 

 

Ad 6) Besøg af Jens Erik Mogensen og Annette Moe 

Jens Erik Mogensen (JEM) indleder med at tale om tidligere besøg, 

hvor forskellige tiltag i forbindelse med SFR har været på dagsor-

denen. Det sidste i den forbindelse er en 5-punktsplan fra LT.  

 

Baggrunden for dagens besøg er 12- mands-udvalgets 10 anbefa-

linger, som er retningssættende for hvad Humaniora og Engerom 

skal fremover. De kommer ikke med konkrete anvisninger til hvad 

vi skal, men det har KU taget hul på i regi af KUUR og SAK, som 

har lavet nogle overordnede rammer for anbefalingerne. På Det 

Humanistiske Fakultet er der lavet yderligere udkast til konkretise-

ringer af disse anbefalinger:  

 

1. Studerende på fuld tid. Her er SN’s opgave at gennemgå 

studieordningerne for mulige barriere, kan praktik være et 

problem og sommerskole en løsning? 

2. Introduktionsforløb på både BA- og KA-uddannelser. 

Der er allerede studiestart på BA niveau, nu skal der også 

være introforløb på KA. 

3. Mere strukturerede forløb. Udgangspunktet er, at de stu-

derende skal følge de strukturerede forløb for at lette KA 

forløbet for de studerende. 

4. Vurdering af kursernes arbejdsbelastning og ECTS-

vægtning. Her er der på Engerom udfordringer ved sam-

undervisning mellem BA og tilvalg (der vil være tale om 

samme arbejdsbyrde, men forskellig ECTS vægt). Det er 

muligt at ændre i pensum, normalsideantallet til opga-

ver/eksamenskrav så ECTS vægtningen harmonerer med 

arbejdsbelastningen for de enkelte fagelementer. Det kræver 

ændring af studieordninger.  

5. Mobilitetsvinduer. Der skal være et samlet mobilitetsvin-

due på 30 ECTS på KA. I Engeroms studieordninger er der 



 

SIDE 5 AF 6 ingen problemer med de ordinære forløb, men på profilerne 

vil det være en udfordring. Det ser vi på i forbindelse med 

ændringer af profilerne. Der skal være opmærksomhed på 

forhåndsgodkendelser i forhold til kommende KA studeren-

de. 

6. Vejledende sagsbehandlingstider. Dette punkt udspringer 

af den årlige trivsels- og tilfredshedsmåling for studerende. 

Der er enkelte steder hvor det ikke ser så godt ud her på 

Humaniora. Forklaringerne er forskellige; såsom sygdom, 

orlov o. lign.  

7. Bedre og mere fremadrettede kursusbeskrivelser. Der er 

et udbredt ønske blandt de studerende om at kursusbeskri-

velserne er tilgængelige 2 semester fremover.  

8. Sommerskoler. Der skal udbydes flere sommerkurser, de 

kan være både obligatorisk og valgfrie. Der arbejdes på om 

der findes noget eksisterende som kan bredes ud til andre 

studerende? Der skal være 20-24 studerende der deltager i 

eksamen for at det kan løbe rundt. Udgangspunktet kan væ-

re bredere emner som kan interessere flere studerende og 

udbydes som sommerskole. (Tors har fx et sommerkursus i 

Singapore). Det skal være forskningsbaseret undervisning, 

arbejdsopgaven kan deles med fx partneruniversiteter. CBS 

har et stort sommerskole udbud. 

9. Bedre videndeling mellem studerende og undervisere. 

Det arbejdes der på i studiemiljøudvalget, der er en koordi-

nator på fakultetsniveau. 

10. Mere fokus på studie- og karrierevejledning. Det er en 

del af tema 4 og kandidateffektivitet. Der er afsat ressourcer 

til bedre karrierevejledning og kandidatvejledning. I den 

sammenhæng vil man også forsøge at tiltrække og fastholde 

internationale studerende (full degree studerende). 

 



 

SIDE 6 AF 6 Efter gennemgange af de 10 anbefalinger spørger Studienævnet ind 

til hvad vi kan gøre i forbindelse med studiestartsprøven – hvilke 

handlemuligheder er der? Annette Moe orientere om, at hvis de 

studerende ikke består prøven kan de udskrives. Der skal laves et 

appendix til studieordningerne, hvor det fremgår hvilke krav der er 

til studiestartsprøven.  

 

Mødet afrundes med en status på karakterkravet, som er at Det 

Humanistiske Fakultet får 7 som adgangskrav på alle studier. Det 

vil blive implementeret fra 2017. Ang. småfag med propædeutik er 

den endelige strategi ikke besluttet endnu.  

 


