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Forum Studienævnet Engerom  

Møde afholdt: 12. december 2012  

Sted: Mødelokale 24.2.62  

Referent: Anne Kjølby  

Til stede: 

Kirsten Kragh (formand), Erling Strudsholm, Jørgen Staun, Dorrit Einersen, 

Jørn Boisen, Pernille Rytterhuus, Laura Havemann, Stephanie Kim Löbl, 

Karsten Schou (studieleder) og Anne Kjølby (referent)  

Afbud: Simon Cecchin, Cecilie Kjølholt og Maiken Møldrup Pedersen 

Dagsorden: 

1. Meddelelser fra formanden 

2. Meddelelser fra næstformanden 

3. Meddelelser fra studieleder 

4. Oplæg til 12 timers undervisning pr. uge. Drøftelse 

5. 14 ugers semestre. Drøftelse 

6. Nye KA studieordninger – forholdet mellem bindinger eller ikke 

bindinger. Drøftelse 

7. Internationalisering. Drøftelse 

8. Studiemønstre KA tilvalg engelsk. Drøftelse og beslutning 

9. Vejledninger til BA 2012-ordninger (Bilag 1 (eftersendes)). Orien-

tering og godkendelse 



 

SIDE 2 AF 5 10. BA tilvalg Portugisisk og brasilianske studier (Bilag 2 (eftersendes)). 

Orientering og godkendelse  

11. Merit- og dispensationsudvalget (Bilag 3(eftersendes)). Orientering 

12. Eventuelt 

Referat: 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Punkt 8, 9 og 10 udgår og udsættes til mødet i januar grundet 

manglende bilag pga. sygdom.   

 

Prodekanen og studiechefen har meldt afbud.  

 

Procedure omkring plagiatsager eksisterer nu på fakultetsplan. Un-

derviser/eksaminator eller censor indberetter til studieleder – deref-

ter overlades sagen til studielederen som herefter har undersøgel-

sespligten. KS sender procedurebeskrivelse ud til instituttets med-

arbejdere. Der sættes også ind med information til de studerende al-

lerede i studiestarten om hvad der skal til for at noget opfattes som 

plagiat.  

Der blev påpeget fra studenterside, at sagsbehandlingstiderne er 

meget kritisable, da de er meget lange. KS: Rektoratet har dog 

meldt klart ud, at ved manglende svar vil en eventuel bortvisning 

ske i det kommende semester og ikke i det indeværende semester, 

hvis det pågældende semester allerede er i gang.  

Fra studerendes side henstilles der til, at der er andre sanktionsmu-

ligheder end bare 6 måneders bortvisning hvis den studerende fin-

des skyldig – eventuelt en skriftlig advarsel.  

I øjeblikket er der to muligheder: 1) Studieleder forfølger ikke sa-

gen, men kan indkalde til samtale – herved fortsætter eksamenen 

og materiale sendes til bedømmelse. 2) Studieleder indstiller sagen 

til fakultetet og dermed rektor. Den studerende er dermed enten 

skyldig i plagiat og bliver bortvist i minimum et semester eller sa-

gen afvises.  

 

Hvor stor en procentdel af vores ansøgere skal optages via kvote 2. 

Studienævnet indstiller til, at vi beholder andelen på de 10%, som 

den er nu.  

 

KU opslår 68 akutjob – heraf ni på Det Humanistiske Fakultet.  

 

Evalueringsprocedure: Der er stadig problemer – især med svarpro-

centen. Formanden foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som 

arbejder med at optimere evalueringsproceduren. Bl.a. kan der la-



 

SIDE 3 AF 5 ves en turnusordning, hvor kurser kun evalueres, når det er lovplig-

tigt (dvs. hver anden gang kurset udbydes i uændret form), IT-

udfordringerne skal også løses, og udvalget kan overveje om 

mængden af spørgsmål eventuelt kan reduceres og/eller revideres. 

Arbejdsgruppen nedsættes på næste møde i januar. 

 

Kommentarer fra nævnet, som viderebringes til arbejdsgruppen:  

Et kursus bør evalueres oftere, hvis svarprocenten ved en specifik 

underviser gentagne gange er lav.  

Der laves en boks, hvor der kan stå ”ingen bemærkninger til under-

visningen”.  

Det kan være farligt, at gå ned til kun at evaluere hver anden gang, 

da det kan være nødvendigt at evaluere hver gang.  

Det kan være farligt at reducere skemaet for meget, da det også kan 

blive ubrugeligt. 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

KU har nu bestemt, at der i fremtiden (gældende fra sommer 2013 

men på HUM muligvis allerede fra februar) skal sidde studerende i 

ansættelsesudvalg ved ansættelser af VIP-medarbejdere. 

 

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

Nederlandsk er taget ud af akkrediteringen. 

Normaftaler: H-VIP må nu kun vejlede fem specialer af gangen – 

her tæller 2. og 3. specialekontrakter ikke med. Herudover kan en 

specialekontrakt kun indgås tre måneder i forvejen. Der kommer 

yderligere procedure på dette område snarest. 

 

Ad 4) Oplæg til 12 timers undervisning pr. uge 

Dette er ikke noget problem på det første år af uddannelserne – på 

nær engelsk andet semester.  

Der er fra studieleders side udsendt forslag til fagkoordinatorerne 

om ekstra timer – bl.a. en forelæsningsrække om europæisk kultur-

historie fra underviserne på europaprofilen. Dette er dog ikke 

umiddelbart obligatorisk og ECTS-udløsende, men man kan over-

veje at skrive i SIS at forelæsningsrækken er en del af et kursus.  

 

Det kan være mere problematisk på andet studieår, hvor bl.a. tysk 

er nede på seks timer om ugen. Der er stillet forslag om studietek-

nik samt projektforberedelse til BA-projektet på 4. semester. Dette 

kan være tværfagligt eller fagspecifikt. Der er også stillet forslag 

om at talecafe, filmforevisning og andet lægges som specifikke til-

bud til 3. og 4. semesterstuderende – men dog holdes åbent for alle.  



 

SIDE 4 AF 5  

Studieleder kommer med et udspil på mødet i januar, da de 12 ti-

mer om ugen skal træde i kraft pr. 1. september. Undervisningsud-

buddet for efteråret 2013 skal meldes ind senest 15. februar 2013.  

 

12 timers undervisning pr. uge skal også ligge på 5. og 6. semester 

på tilvalgsordningerne. Dette opfylder vi allerede på instituttet, da 

tilvalgsordningerne i øjeblikket har mere undervisning end det, der 

kræves.  

 

På kandidatniveau bliver kravet 8 timer i ugen.  

Ad 5) 14 ugers semestre – dette fortolkes nu som 14 uger gange to  timer. 

Der er eksempler på, at der undervises dobbelt i starten af semestret 

– dette giver mere luft sidst i semestret. Det er både studerende og 

undervisere glade for. Dette vil især være oplagt på kandidatuddan-

nelsen.  

 

Der er dog udfordringer i dette med hensyn til skemaplanlægning 

og undervisningslokaler. Det kan også være problematisk for de lit-

terære og kulturhistoriske fag, da disse fag har meget læsning. Læ-

ringsudbyttet kan også blive ændret ved en form for blokstruktur.  

Studienævnet lægger op til, at det tages op til diskussion, om dette 

kan tænkes om og indføres.  

Det tages op med prodekanen og studiechefen.  

Ad 6) Nye KA studieordninger – forholdet mellem bindinger eller ikke 

bindinger 

Der kan eventuelt laves en toning af kandidatuddannelserne, som 

bl.a. aftagerpanelet har stillet forslag om. Dette kan dog ikke gøres 

med det nuværende udbud på de mindre fag.    

Det tages op med prodekanen og studiechefen.  

Ad 7) Internationalisering 

Større mulighed for udlandsophold i løbet af bacheloruddannelsen, 

som bl.a. aftagerpanelet har stillet forslag om. Det kan ikke gøres 

obligatorisk men der skal være større frihed for de studerende. 

  

Udveksling kan også eventuel være sprogskole i en måned – dette 

kan være en satsning i forhold til internationalisering.  

Det tages op med prodekanen og studiechefen.  



 

SIDE 5 AF 5  

Ad 8) Studiemønstre KA tilvalg engelsk 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

Ad 9) Vejledninger til BA 2012-ordninger 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

 

Ad 10) BA tilvalg Portugisisk og brasilianske studier 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

 

Ad 11) Merit- og dispensationsudvalget 

Oversigten sendes ud til efterretning inden jul og godkendes via 

mail. 

 

Ad 12) Eventuelt 

Maiken sender mail til nævnet inden jul om mødedato i januar – 

første udspil er onsdag den 23. januar klokken 10 eller 11. Datoen 

ændres til torsdag den 24. januar, hvis nævnet ikke kan være be-

slutningsdygtigt onsdag. 


