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Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk  

Møde afholdt: 17. september 2014  

Sted: Engerom  

Referent: Maiken Møldrup Pedersen  

Til stede: 

Anna Lena Sandberg, Jørgen Staun, Kirsten Kragh, Mia Strauss Brandt, Ul-

la Rahbek, Erling Strudsholm, Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen. 

Afbud: Anna Vestergård Jacobsen og Jan Gustafsson 

Dagsorden: 

 

1. Meddelelser fra formanden 

2. Meddelelser fra næstformanden 

3. Meddelelser fra studieleder 

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

5. Endelig fastlæggelse af prøveform på KA studieordninger (bilag 2). 

Diskussion og beslutning 

6. Mulighed for KA-kurser på mindre fag med flere tilknyttede fagele-

menter (bilag 3). Diskussion. 

7. Eventuelt 
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Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Ingen meddelelser 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Mikkel orienterer om, at studenter repræsentanterne har lavet en 

ordning, hvor Mikkel er næstformand, indtil han tager på udveks-

ling til januar. Laura fra Fransk (kommende udpeget medlem) er 

med til studienævnsmøder indtil Mikkel tager på udveksling og 

Laura overtager dermed gradvist næstformandsposten. Martin Ca-

talayud udpeges også som nyt medlem fra Engelsk. Der er nyt valg 

af studenterrepræsentanter til oktober.  

 

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

Kirsten Kragh meddeler at fakultetet forventer dimensionering af 

studenteroptaget og at det sandsynligvis vil dreje sig om en reduk-

tion af optaget på 500-600 pladser på HUM og muligvis berøre de 

store fag mest. Pt. foregår der en undersøgelse for nærmere afkla-

ring.  

 

Angående uddannelses- og undervisningsevaluering så vil der i 

forbindelse med overgangen til institutionsakkreditering blive tale 

om fastlæggelse af en mere overordnede strategi, herunder udpeg-

ning et eksternt panel af uddannelseseksperter som skal bistå med 

at sikre kvalitet og relevans i fakultetets uddannelser. Der er udar-

bejdet en undervisningsevalueringsrapport på tværs af fakultetet, 

som tænkes udbredt i et eller andet omfang til alle institutter.  

 

Der er udsendt en meddelelse om, at der er indsat Supplerende fag-

elementer i studieordningen for Enkeltstående tilvalg på henholds-

vis 2,5, 7,5 og 15 ECTS for at løse problemet med skæve ECTS i 

forbindelse med meritoverførsler. 

 

Efter tilbagemelding om de reviderede profiler, meddeler Kirsten 

videre, at det er vigtigt at diskutere profilernes status. Skal de fort-

sat være både profil og KA tilvalg og hvis de fortsat skal være KA 

tilvalg skal sprogkravene så fjernes? Spørgsmålet sendes til profil-

koordinatorerne, som vil blive bedt om at tage stilling.  

Studienævnet anbefaler, at profilerne bevares som profiler, og at 

sprogkravet/uddannelsen ikke ’udvandes’ som KA tilvalg. 

 

Angående Akademisk formidling og metode (AFOM) har der været 

afholdt møde, og der arbejdes pt. videre med en studieordnings-
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videres.  

 

CBS samarbejde iværksættes og planlægges færdigt 1/2-2015.  

Studienævnets medlemmer understreger i den forbindelse, at det er 

vigtigt med både studenterperspektiv og TAP perspektiv i dette 

samarbejde.   

 

I forbindelse med studiemiljøpuljen er der rundsendt et Idékatalog 

til studiemiljøaktiviteter fra Det Humanistiske Fakultet.  

Nævnets medlemmer vil gerne have sendt dokumentet til oriente-

ring. 

 

Ad 4) Merit- og dispensationsudvalget 

Studienævnet tager orienteringen til efterretning. 

 

Ad 5) Endelig fastlæggelse af prøveform på KA studieordninger 

Studienævnet godkender de af faglederne indstillede prøveformer. 

Ad 6) Mulighed for KA-kurser på mindre fag med flere tilknyttede 

fagelementer 

Marianne Boch er tilstede under behandlingen af punktet. 

 

Diskussionen tager udgangspunkt i en opfordring fra Anna Sand-

berg (tysk fagleder), som gerne vil have en principiel diskussion i 

studienævnet om muligheden for at KA-kurserne på mindre fag 

som tysk kan være tilknyttet flere fagelementer.  

Med det nuværende system og de fastlagte prøveformer på KA fag-

elementerne, som er foreskrevet af fakultetet, bliver valgfriheden 

og fleksibiliteten indskrænket meget, eller vil forsvinde helt, især 

fra efteråret 2015, når den automatiske eksamenstilmelding og det 

strukturerede KA-forløb sætter ind, hvor modulerne SKAL tages i 

rækkefølge.  

 

Studienævnets medlemmer er enige i, at der med det meget mindre 

kursusudbud, som findes på alle andre fag end Engelsk, reelt ikke 

bliver et frit valg for de studerende, hvis der både er faste prøve-

former på fagelementerne og kurserne udbydes med kun 1 prøve-

form. 

 

Nævnets medlemmer er enige om at anbefale, at når der udbydes 4 

kurser på hvert af de små fag, så skal 2 af dem være med prøve-

form C (Aktiv undervisningsdeltagelse) og 2 med valgmulighed for 

A (Fri hjemmeopgave) og B (mundtlig prøve med materiale). 
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Studielederen tager ønsket til efterretning og understreger, at hun 

vil følge nævnets anbefaling om, at der, hvis faget ønsker det, vil 

være mulighed for ovennævnte valgmulighed i de kommende se-

mestres kursusudbud.  

 

Ad 7) Eventuelt 

Der var ingen punkter under eventuelt. 


