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M Ø D E R E F E R A T  9. NOVEMBER 2016 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk  

Møde afholdt: 9. november 2016, kl. 12.30-14.00  

Sted: Engerom, lokale 24.2.62  

Referent: Marianne Boch  

Til stede: 

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

Strudsholm (VIP germansk og romansk), Christian Benne (VIP germansk 

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

romansk), Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen (studenterrepræsentant for 

germansk og romansk), Michael Hieronymus V. Hougaard (studenterrepræ-

sentant for engelsk), Esther Hjorth (studenterrepræsentant for spansk), Rico 

Birkedal Nielsen (studenterrepræsentant for engelsk), Karoline Rastenni 

(studenterrepræsentant for engelsk), Anna Vestergård Jacobsen (observatør) 

og Anne Kjølby (observatør), Christian Jensen (fagleder engelsk – gæst ved 

punkt 4).     

 

Formanden indleder mødet med at flytte lidt rundt på punkterne på dagsor-

denen: Punkt 4 blev flyttet op som første punkt af hensyn til Christian Jen-

sen, som deltager som fagleder for engelsk, punkt 5 blev flyttet op som an-

det punkt af hensyn til Kirsten Kragh som skulle deltage i andet møde på 

fakultetet. 



 

SIDE 2 AF 33  

Ad 4) Ny KA-studieordning på engelsk 

 

Christian Jensen deltager under dette punkt og fremlægger engelskgruppens 

kommentarer og ændringsforslag. Den nye studieordning for Engelsk blev 

diskuteret med henblik på godkendelse.  

CJ starter med at gøre opmærksom på den meget korte proces i forbindelse 

med studieordningsarbejdet, som har betydet at enkelt af ændringsforslage-

ne ikke har nået at være drøftet i hele engelskgruppen, CJ er dog sikker på at 

der er opbakning til ændringsforslagene. Følgende punkter blev diskuteret: 

Hjælpemidler ved alle syge-/omprøver ændres fra uden hjælpemidler til alle 

hjælpemidler.  

Modul 4: Hjælpemidler ved den skriftlige eksamen; ændres fra alle hjælpe-

midler til begrænset hjælpemidler herunder ordbøger og grammatiske over-

sigter. 

For at sikre kobling mellem den mundtlig og skriftlige del af eksamen i mo-

dul 4 indføres følgende tekst; Den mundtlige prøve former sig som en dis-

kussion med udgangspunkt i eksaminandens besvarelse af den skriftlige 

prøve. 

Det blev diskuteret om omfanget af den mundtlige eksamen skulle være 20 

eller 30 min. inkl. votering. Nævnet fastholder 20 min. inkl. votering. 

Engelskgruppen havde et ønske til omfanget ved port folioeksamen på 21-

40 normalsider. Studielederen oplyste at U&S havde orienteret om, at et så 

stort spænd ikke er muligt, derfor blev nævnet enige om, at gå videre med et 

omfang på 21-30 normalsider - alternativt 26-30 normalsider. 

 

Studienævnet besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal drøfte prø-

veformen port folio. Arbejdsgruppens medlemmer er Jørgen Staun (studie-

nævnsformand), Kirsten Kragh (studieleder), Ulla Rahbæk (VIP), Mikkel 

Gorm Kæregård Jørgensen (Stud.), Rico Birkedal Nielsen (Stud.) og Karo-

line Rastenni (Stud.). 

 

Studieordningen godkendes under forudsætning af ovenstående ændringer. 

Studieordningen træder i kræft pr. 1. september 2017. 

     

Ad 5) Reduktion i brug af intern censur 

 

I forbindelse med instituttets budgetforhandlinger er det, fra ledelsen, blevet 

forslået at fjerne intern censur på så mange skriftlige eksaminer som muligt 

og gerne så hurtigt som muligt. U&S har indvilget i, at vi allerede fra vin-

tereksamen 2016, kan fjerne den interne censor ved 4 fag på engelsk; Valg-

fag1, Oversættelse introduktion, Engelsk litteratur 1 og Den engelsksproge-

de verdens historie 1, både 2012- og 2016-ordningen.  



 

SIDE 3 AF 33 Studienævnets medlemmer var bekymret for de studerendes retssikkerhed 

og understregede derfor, at det af KUnet og intranettet skal fremgå tydeligt, 

hvad de studerendes klagemuligheder er. Nævnets medlemmer understrege-

de også, at der er tale om et pilotprojekt som skal evalueres efter vinterek-

samen 2016.  Herefter godkender Studienævnet studieordningsændringerne.   

 

Ad1) Meddelelser fra formanden 

   

Formanden meddeler, at der er indkaldt til studienævnskonference 2. de-

cember, hvor formanden, næstformanden og studienævnssekretæren vil del-

tage. De foreløbige temaer på konferencen er: 

 

 Drøftelse af fælles praksis for behandling af dispensationsansøgnin-

ger for studerende med funktionsnedsættelser. Opfølgning på Stu-

dienævnskonferencen november 2015.  

 Drøftelse af aktuelle problemstillinger som følge af justeringer af 

fremdriftsreformen og nye regler for studiefremdrift mv.  
 

Yderligere orienterede formanden om, at mødet med aftagerpanelet er ud-

skudt til februar, da kun få at panelets medlemmer, havde mulighed for at 

deltage i et november mødet.  

Formanden takkede Studielederen og næstformanden for deres store indsats 

i forbindelse med Institutionsakkrediteringsprocessen. 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

 

Næstformanden orienterede om rekrutteringsmødet, som fagrådet afholdte 

med formanden for studienævnet. Formål var at finde nye studenterrepræ-

sentanter til studienævnet og fagrådet. 2 nye repræsentanter blev rekrutteret, 

så alle fag undtagen italiensk, nu er repræsenteret i studienævnet eller fagrå-

det. 

Fagrådene på tværs af fakultet havde arrangeret et fælles valgaftensarran-

gement med oplæg ved ekstern lektor David Struthers. Arrangementet hav-

de stor tilslutning fra de studerende og blev afholdt med stor succes.    

   

Ad 3) Meddelelser fra studielederen 

 

Under dette punkt deltog studielederen ikke, da hun var indkaldt til andet 

møde. Derfor ingen meddelelser fra studielederen.  

 

Ad 4) Eventuelt 

 

Ingen bemærkninger  


