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Møde afholdt: 15. august 2013  

Sted: Mødelokale 24.2.62  

Referent: Maiken Møldrup Pedersen  

Til stede: Kirsten Kragh (formand), Karsten Schou (studieleder), Jan Gu-

stafsson, Mia Strauss Brandt, Amir Susic, Anne Kjølby, Jørgen Staun, Mik-

kel Gorm Kæregård Jørgensen, Ulla Rahbek, Erling Strudsholm, Martin Ca-

latayud, Maiken Møldrup Pedersen (referent). 

Afbud fra: Laura Havemann og Stephanie Löbl. 

Dagsorden: 

1. Meddelelser fra formanden 

2. Meddelelser fra næstformanden 

3. Meddelelser fra studieleder 

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

5. Status på studieordninger i proces. Orientering 

6. KA Studieordning Fransk (bilag 2). Drøftelse og beslutning 

7. KA Studieordning Tysk (bilag 3). Drøftelse og beslutning 

8. KA Studieordning Italiensk (bilag 4). Drøftelse og beslutning 

9. KA Studieordning Spansk (bilag 5). Drøftelse og beslutning 

10. Engelsk BA Tilvalgsordning (bilag 6). Drøftelse og beslutning  



 

SIDE 2 AF 6 11. Engelsk KA Tilvalgsordning (bilag 7). Drøftelse og beslutning 

12. PC-eksaminer. Orientering 

13. Studiesag af principiel art. Beslutning 

14. Fastlæggelse af ekstraordinært møde i august. Beslutning 

15. Forberedelse af møde med Center for IT innovation.  

16. Eventuelt 

Studienævnsformanden indleder mødet med at byde velkommen til Mia og 

orientere om at der er afbud fra Laura og Stephanie, samt at Martin 

Calatayud deltager som suppleant for Laura. 

Derudover ændres punkt 12 til drøftelse og beslutning og flyttes op til be-

handling efter punkt 4. 

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

37-timers skemaer sendt til Det Humanistiske Fakultet (HUM 

FAK) inden fristen 1. juli, hvorefter HUM FAK bad om revisioner. 

De er nu lavet og indsendt. Anne sender det rundt til SN til oriente-

ring.  

Karsten Schou skal fremover arbejde med sprogsatsningen på 

HUM FAK i samarbejde med CIP og fratræder dermed som studie-

leder fra 1. september. Ledelsen indstiller til studienævnet at Kir-

sten Kragh overtager posten som studieleder og hvis SN indstiller 

den nuværende formand til posten som studieleder, vil Kirsten 

Kragh træde ud af studienævnet som VIP-repræsentant og der skal 

vælges en ny formand. Anna Sandberg vil som suppleant for 

fransk, italiensk, spansk og tysk indtræde i nævnet. Der indkaldes 

derfor til et ekstraordinært studienævnsmøde i slutningen af august, 

hvor indstilling af studieleder og evt. valg af ny formand skal be-

handles. 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Stephanie er ikke til stede, så der er ingen meddelelser. 

 

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

Der er afholdt møde med fagkoordinatorerne angående KA-

effektivitet. Her blev der opfordret til, at der afholdes semester-

startsmøder specifikt for kandidatstuderende. Herudover skal der 

laves et katalog for udbuddet af kurser, så studerende kan se hvad 

der udbydes de næste to år, så det bliver lettere at planlægge sin 

uddannelse.  

Optagetallene for 2013 ser fint ud, der er fuldt optag på alle uddan-

nelser på nær fransk. Her er der dog gode nyheder angående ledige 



 

SIDE 3 AF 6 pladser, da det ser ud til, at der kun er fem ledige pladser tilbage. 

Tysk har oplevet en markant fremgang.  

I forhold til førsteprioriteter så har instituttet i gennemsnit 75 % af 

optaget på førsteprioriteter.  

 

Ad 4) Merit og dispensation 

Studienævnet tager oversigten til efterretning. 

 

Ad 5) Punkt 12 PC-eksaminer 

Baggrund 

Engerom har forsøgt at afskaffe gennemslagspapiret. Der har været 

afholdt eksaminer med rensede computere for at forhindre netad-

gang. De nye studieordninger er derfor skrevet med henblik på at 

alle hjælpemidler betyder med computer og med internetadgang. 

HUM FAK har nu udmeldt at de ikke kan sikre internetadgang og 

at internetadgang heller ikke skal være tilgængelig ifølge HUM 

FAK. Det er derfor ændret i volapykken (skabelon til udformning 

af studieordninger), så alle hjælpemidler nu ikke indbefatter inter-

netadgang. 

Det er udmeldt fra dekanen, at alle stedprøver er uden netadgang og 

på gennemslagspapir. Det vil sige, at hvis der til en prøve er tilladt 

alle hjælpemidler inkl. netadgang, skal denne prøve aflægges der-

hjemme som en form for hjemmeopgave med meget begrænset 

tidsrum. F.eks. som en 3 timers prøve på egen computer, der uplo-

ades elektronisk. Dette betyder også, at det bliver de studerendes 

eget ansvar at sikre internetadgang. Dekanen ønsker, at dette skal 

gælde allerede fra syge- og reeksamen august 2013.  

 

Kommentarer fra studerende: Dette afspejler ikke nogen virke-

lighed, håndskrevne prøver bliver en hel anden eksamensafvikling. 

Studerende som pludselig bliver bedt om at forholde sig til noget 

andet til deres syge- og reeksamen, går ikke op på lige vilkår i for-

hold til deres medstuderende der aflagde ordinær eksamen.  

 

Kommentar fra VIP: SN vil ikke støtte håndskrevne eksaminer på 

gennemslagspapir. Dermed er den eneste mulighed at konvertere de 

bundne skriftlige prøver til hjemmeopgaver hvorved sikkerheden 

sættes på spil i forhold, da man ikke kan garantere at besvarelsen er 

udarbejdet af den studerende selv. 

 

Alle er enige om, at det ikke kan gennemføres til syge- og reeksa-

men, da studerende skal op på lige vilkår med de studerende, som 

gik op til den ordinære eksamen. Dette vil medføre klager. Stude-



 

SIDE 4 AF 6 rende har allerede tilmeldt sig på vilkår, som ikke kan ændres og 

studiesekretærerne har stort set allerede planlagt syge- og reeksa-

men.  

 

En studerende foreslår at bruge en jammer. Den kan sættes op i 

midten af lokalet som blokerer for alt internetadgang og telefonad-

gang. Dette gøres på ITU. Dette afspejler dog stadig ikke virke-

ligheden, da vi gerne vil have, at studerende kan bruge internetad-

gang.  

Italiensk har haft stedprøver med internetadgang siden 2005-

ordningen i godkendte studieordninger, dette er ikke en ny opfin-

delse.  Nævnets medlemmer undrer sig over tilbageskridtet i udvik-

lingen i forhold til bundne skriftlige stedprøver. 

 

Udmeldingen har indflydelse på alle vores kommende studieord-

ninger, bl.a. de der står til at træde i kraft pr. 1. september 2013. 

Hvis valget står mellem stedprøver på gennemslagspapir og hjem-

meopgaver på 3-6 timer, foretrækker de studerende klart en form 

for hjemmeopgave. Studienævnet er derfor tvunget til at tage en 

beslutning om dette nu, da vi ellers udskyder vores egne studieord-

ninger til september 2015, hvilket vi ikke er interesserede i.  

 

Studienævnet beslutter derfor, at Engerom ikke vil have stedprøver 

på gennemslagspapir. Stedprøver må derfor være ”hjemmeopga-

ver” på 3-6 timer – dette gøres dog under stærke protester.  Be-

slutningen tages kun for ikke at udsætte vores studieordninger, da 

det ville være til skade for instituttets studerende.  

 

Ad 6) Punkt 5. Status på studieordninger i proces 

Alle studieordninger i proces er sat i bero på fakultetet, fordi der er 

principielle uklarheder om prøveformer og hjælpemidler på et mere 

generelt niveau 

 

Studieordninger for BA, Gymnasierette BA tilvalg, KA tilvalg 

(teknisk-administrativ revision 2013) og Engelsk KA – træder i 

kraft 1. september. 

 

Ad 7) Punkt. 6. KA studieordning Fransk. 

Ordningen uddeles på mødet og studienævnsformanden præsente-

rer ordningen for nævnets medlemmer. 

 

Studienævnet beslutter at ændre prøveformen i Modul 4 fra bunden 

skriftlig prøve uden tilsyn til hjemmeopgave 3 timer. 



 

SIDE 5 AF 6  

Der skal tilføjes i § 11a at Modul 2 kan erstattes af modul 5. 

 

Der er ikke mulighed for at tage Modul 5, projektorienteret forløb 

på den gymnasierettede profil.   

 

§5, stk. 4 skal slettes. 

 

Skal ordningen hedder Fransk sprog og kultur? 

 

Ad 8) Punkt 7 KA studieordning Tysk 

Kan ikke behandles, da den ikke er modtaget. 

 

Ad 9) Punkt 8 KA studieordning Italiensk. 

Ordningen uddeles på mødet og gennemgås af Erling Strudsholm, 

fagkoordinator på Italiensk. 

Der må kun være et modul med bestået/ikke bestået i en KA ord-

ning, så Modul 2 skal være bestået/ikke bestået og Modul 4 skal 

ændres til 7-trins-skalaen. 

 

I forbindelse med behandlingen af Italiensk KA ordning tager stu-

dienævnets medlemmer en principiel beslutning om længden af 

hjemmeopgaver på KA niveau: 

En hjemmeopgave til et 7,5 ECTS fagelement skal være på 10-15 

normalsider  

En hjemmeopgave til et 15 ECTS fagelement skal være på 20-25 

normalsider. 

 

Ad 10) Punkt 13 Studiesag af principiel art. 

Behandling af punktet fremrykkes på dagsordenen på grund af det 

fremskredne tidspunkt. 

 

Studienævnsformanden deltog ikke i behandlingen da hun er inha-

bil. 

 

Et enigt studienævn indstiller til afslag. 

 

Ad 11) Punkt 14 Fastlæggelse af ekstraordinært møde i august. 

Maiken laver en doodle – husk suppleanter. 

 

Ad 12) Punkt 10 og 11 Engelsk BA Tilvalgsordning og Engelsk KA 

Tilvalgsordning 



 

SIDE 6 AF 6 Ordningerne uddeles på mødet og Studielederen præsenterer ord-

ningerne. 

 

Studienævnet godkender ordningerne. 

 

Ad 13) Punkt 9 Spansk KA studieordning 

Ordningen uddeles på mødet og studienævnsformanden præsente-

rer ordningen. Først gennemgås tilbagemeldingen fra studienævnet 

til faget fra sidste møde. 

 

Fagelementerne skal være på enten 5 og 2,5 ECTS eller 7,5 ECTS, 

der er ikke andre opdelinger der kan godkendes. 

 

Nævnets medlemmer stiller spørgsmål ved at have 2 hjemmeopga-

ver i samme semester, det er ikke hensigtsmæssigt for de studeren-

de. 

 

Studienævnets medlemmer beslutter at accepterer begrebet ’histo-

risk perspektiv’ i Modul 1 og strukturen (3x5 ECTS). Men forslår at 

ændre Modul 4, fagelement Spansk Lingvistik til Spansk sprog i 

et sociolingvistisk perspektiv. SN beslutter at acceptere det ind-

sendte forslag til modul 4 der indebærer en opdeling i tre fagele-

menter à 5 ECTS i stedet for 2 emneelementer à 5 ECTS og 2 

sprogfærdighedsudprøvninger à 2,5 ECTS, som ellers er foreslået 

som standard på samtlige KA-ordninger. Der rejses dog tvivl om 

modellen vil blive accepteret når fakultetet gennemarbejder forsla-

gene. 

 

Der gøres endvidere opmærksom på, at der mangler kompetence-

mål for alle moduler. De skal hænge sammen med de faglige mål. 

 

Ad 14) Punkt 14 udskydes til næste møde. 

 

Ad 15) Eventuelt.  

Amir ønsker at vide, om der findes retningslinjer for vejleder og 

bivejleder til specialet. 

Studielederen orienterer om at praksis er, at der ikke tildeles bivej-

leder uden for instituttet.   

 


