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M Ø D E R E F E R A T  18. MARTS 2015 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk  

Møde afholdt: 18. marts 2015 kl. 13.15-15.00  

Sted: Engerom, lokale 24.2.62  

Referent: Anna Vestergård Jacobsen  

Til stede: 

Jørgen Staun (studienævnsformand), Kirsten Kragh (studieleder), Anna Le-

na Sandberg (VIP germansk og romansk), Erling Strudsholm (VIP ger-

mansk og romansk), Jan Gustafsson (VIP germansk og romansk), Laura 

Bech Hansen (studenterrepræsentant for germansk og romansk), Signe Kirk 

Andersen (studenterrepræsentant for germansk og romansk), Kristina Pet-

kovska Lund (studenterrepræsentant for germansk og romansk), Johannes J. 

F. Greiser (mulig studenterrepræsentant for engelsk) og Anna Vestergård 

Jacobsen (AC-vejleder, observatør). 

Afbud fra:  

Ulla Rahbek (VIP engelsk), Martin Calatayud (studenterrepræsentant for 

engelsk), Kristian Hvelplund (Suppleant engelsk). 

 

Dagsorden: 

1. Meddelelser fra formanden 

2. Meddelelser fra næstformanden 

3. Meddelelser fra studieleder 

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



 

SIDE 2 AF 8 5. KA moduler til praktik (bilag 2). Diskussion og beslutning. 

6. Semesterplaner og boglister (bilag 3). Diskussion og beslutning. 

7. Tiltag mod frafald (bilag 4). Diskussion og beslutning. 

8. Fordeling af studerende fra 6 til 5 hold på Engelsk BA (bilag 5). 

Diskussion og beslutning. 

9. Eksamenskatalog med pensum (bilag 6). Endelig godkendelse 

10. Eventuelt. 

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Studienævnsformand Jørgen Staun informerer om at studerende 

Johannes J. F. Greiser deltager som observatør på dette studie-

nævnsmøde, da han interesseret i at overtage studenterrepræsentan-

ternes ledige plads for Engelsk.  Efter mødet vil han beslutte om 

han ønsker at stille op hvorefter studenterrepræsentanterne vil af-

klare detaljerne med studenterrådet.  

 

Jørgen Staun meddeler i øvrigt, at der er studienævnskonference 

tirsdag d. 24. marts for alle studienævnsmedlemmer. Jørgen delta-

ger selv i konferencen. 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Næstformand Laura Bech Hansen meddeler at fagrådet har lavet en 

facebookside, som har mødt stor aktivitet og opbakning fra de stu-

derende. Formålet med gruppen er gøre fagrådet mere synligt i det 

daglige studieliv, så studerende kan se relevansen af at engagere sig 

i fagmiljøet. Fagrådet holdt desuden et møde for at fortælle om de-

res igangværende klage-kampagne og 3 studerende mødte op. 

Kampagnen er generelt blevet mødt med stor opbakning blandt de 

studerende i både kantinen og på Facebook. 

 

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

Studelederen meddeler at Instituttet har besluttet at sammenlægge 

specialereceptioner for Engelsk og Germansk/romansk til én fælles 

reception for alle der afleverer specialer.  

 

En anden meddelelse fra studielederen er at det på SSK-møde d. 

27. februar 2015 er blevet besluttet at man kan aflevere bachelor-

projekt når man har bestået 120 ECTS. Det er fremover ikke længe-

re relevant om det er ECTS fra tilvalg eller grundfag. Det øger 

fleksibiliteten for de studerende, som i højere grad vil kunne plan-



 

SIDE 3 AF 8 lægge et sammenhængende studieforløb, der lever op til Studie-

fremdriftsreformen regler hvis de bliver forsinket i semestret op til 

bachelorprojektet.  

 

Studielederen meddeler også at hun og Anne Kjølby nu er gået i 

gang med at bearbejde de indsendte forslag til ændringer af studie-

ordninger på BA. Der er tale om en række justeringer der gælder 

flere eller alle fag, bl.a. krav om aktiv deltagelse i fællesforelæs-

ningerne i tekstanalyse, litteraturteori og europæisk kulturhistorie. 

Derudover er der en revideret formulering af videnskabsteori (VT) 

med inkorporering af Akademisk formidling og metode (AFOM). 

 

I forlængelse heraf, nævner Studenterrepræsentanterne at der er en 

uheldig studiekultur omkring forelæsninger, da mange studerende 

opfatter det som noget ekstra. Fx er fremmødet til forelæsningerne i 

Akademisk Formidling og Metode meget lille, og at mange stude-

rende ikke har forstået at man skulle tilmelde sig kurset som en del 

af Videnskabsteori. Studenterrepræsentanterne foreslår derfor at 

der indføres aktiv deltagelse på AFOM ligesom ved øvrige fore-

læsninger, så formålet med kurset synliggøres i form af krav om 

aktiv deltagelse. Signe Kirk foreslår desuden at tage kontakt til de 

studerende der ikke møder op for at finde ud af hvorfor de ikke 

kommer. 

 

Studielederen fortæller at den nye revision af VT indebærer krav 

om aktiv deltagelse i AFOM men at det ikke er hensigten at indføre 

tilstedeværelseskrav i VT. De studerende siger at det vil være bedre 

at indføre krav om aktiv deltagelse både i AFOM og VT da man el-

lers risikerer at de studerende bliver væk fra VT. 

 

Laura spørger til hvordan studenterrepræsentanterne involveres i 

justeringer af studieordninger. Kirsten og Jørgen svarer at de revi-

derede studieordninger vil blive forelagt studienævnet så studenter-

repræsentanterne kan komme med input.  

 

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

Studienævnet godkender den tilsendte oversigt. 

 

Ad 5) KA moduler til praktik (bilag 2).  

Studienævnet beslutter på baggrund af fremsendte bilag, at praktik 

som standard kan bruges til enten de i studieordningen fastsatte 

fagelementer eller 15 ECTS af kandidattilvalget, uden at de stude-

rende behøver at søge om dispensation til det. Studerende kan bru-



 

SIDE 4 AF 8 ge 2 vilkårlige af de fire fagelementer på kandidattilvalget, men bør 

fortrinsvis benytte fagelementerne med aktiv undervisningsdelta-

gelse som eksamensform.  

 

Endelig vedtagelse afhænger af positiv tilbagemelding fra fakulte-

tet.  

 

Ad 6) Semesterplaner og boglister (bilag 3).  

I samarbejde med Studenterrådet har fagrådet arbejdet på en kam-

pagne, der skal forbedre studiemiljøet på instituttet. Efter mange 

opfordringer fra studerende valgte de at fokusere på tre punkter: 

  

1. Tilgang til eksamensdatoer 

2. Tilgang til boglister  

3. Tilgang til semesterplaner 

 

De studerende har haft over 100 henvendelser fra studerende, som 

finder de valgte sager vigtige at tage op i studienævnet. Laura Bech 

Hansen fortæller desuden at Fagrådet har sendt information ud om 

deres klagekampagne til alle ansatte via Institutleder Jørn Boisens 

nyhedsbrev.  

 

Fagrådet har sammen med studieadministration og ledelse fundet 

en fælles forståelse for, at en tidligere adgang til eksamensdatoer er 

vanskeligt at imødekomme på grund af de administrative procedu-

rer forbundet med eksamensplanlægningen. Eksempelvis er ekster-

ne censorer typisk først i stand til at tilkendegive om de kan være 

censorer sent i semesteret, da mange censorer kommer fra gymna-

sierne som selv afholder eksamener i vores store eksamensperioder. 

Fagrådet foreslår at der laves mere opsøgende arbejde til studeren-

de via studiebeskeder, så de ved hvornår eksamensdatoerne er klar.  

 

Hvad angår ønsket om tidligere adgang til semesterplaner og bogli-

ster diskuterede studienævnet hvordan man kan finde en løsning, 

som kan imødekomme både de studerendes ønske om at kunne 

planlægge og forberede sig i bedre tid og samtidig tage hensyn til 

undervisernes arbejdsopgaver og karakteren ved forskningsbaseret 

undervisning, som ofte planlægges og udvikles helt frem imod se-

mesterstarten. 

 

Et enigt studienævn fremhæver at det vigtigste ikke er at have en 

udførlig semesterplan og bogliste inden semesteret starter, men 

snarere at have nogle tekster at gå ud fra, så studerende kan skaffe 



 

SIDE 5 AF 8 den vigtigste litteratur tidligt og gå i gang med forberedelsen. Kri-

stina Petkovska Lund fremhæver desuden at deadlines og datoer for 

oplæg, opgaver og lignede bør være klar allerede fra semesterstart 

så man kan planlægge sin tid, samstemme sine kurser og sin forbe-

redelse og tilpasse det privatlivet. 

 

Studieleder Kirsten Kragh nævner, at det allerede på et tidligere 

studienævnsmøde er besluttet at læselisterne skal fremgå at kursus-

beskrivelserne, som er færdige omkring marts april og offentliggø-

res inden kursustilmeldingen åbner.  

 

Studienævnet vedtager på baggrund af diskussionen, at faglederne 

skal minde underviserne om at offentliggøre følgende informatio-

ner senest 7 dage før semesterstart: 

 

For obligatoriske BA-kurser skal følgende informationer være klar 

senest 7 dage før semesterstart: 

 

- Forberedelse til de første 2 gange 

- Datoer for undervisning 

- Dato for evaluering 

- Større opgaver og afleveringsfrister 

Foreløbig litteratur til resten af semesteret (bindende men ikke 

absolut) 

 

For KA-kurser og valgfag på BA er studienævnets medlemmer 

enige om at have tørre tolerance overfor at underviserne ikke kan 

planlægge alt indholdet i lige så god tid som for obligatoriske kur-

ser.   

 

Studienævnet vil tage punktet om læselister og semesterplaner op 

igen til studienævnsmøde i oktober.  

 

Ad 7) Tiltag mod frafald (bilag 4).  

Instituttet skal skabe den bedst tænkelige ramme for de studerendes 

studietid, så de gennemfører til tiden og ikke falder fra. Dimensio-

neringen, SU- og studiefremdriftsreformen understreger vigtighe-

den af at vi optager de rigtige studerende, som er motiverede for og 

kan gennemføre et fuldtidsstudie. Engerom har på mange uddan-

nelser et højt frafald. Studieleder Kirsten, Studienævnsforman Jør-

gen Staun, institutleder Jørn Boisen og AC-vejleder Anna Vester-

gård Jacobsen har afholdt et møde for at diskutere en række forslag 

til fastholdelse og bedre rekruttering. Forslagene kommer fra VIP, 



 

SIDE 6 AF 8 TAP og studerende. Formålet med punktet på dette møde er at fore-

lægge forslagene for studienævnet: 

 

Studiestartsprøven 

Jørgen Staun ønsker at studienævnet tager stilling til Studiestarts-

prøvens fremtid. Laura Bech Hansen påpeger at, da mange fag alli-

gevel har aktiv deltagelse, er det ikke nødvendigvis en ekstra ind-

sats der skal lægges. Det har virket godt blandt de studerende at der 

er stillet krav hurtigt i forløbet og at man hurtigt får spøgelsesstude-

rende ud gør det mere motiverende at komme på holdet.  

 

Studienævnet vedtager at studiestartsprøven fortsætter.  

 

Optagelsessamtaler 

Det er ikke oplagt at gå videre med at implementere optagelsessam-

taler, da det dels er resursekrævende og dels er der juridisk vanske-

ligt.  

 

Sprogtest på www.studier.ku.dk  

Et enigt studienævn mener at en vejledende sprogtest på rekrutte-

ringssiderne kan bidrage til at synliggøre det påkrævede faglige ni-

veau for potentielle ansøgere samt vise kravene til at arbejde reflek-

terende med sproget.   

 

Anna Vestergård Jacobsen foreslår at en test kan give nogle vejle-

dende output afhængig af niveau, så potentielle ansøgere får nogle 

forslag til måder at forbedre sprogniveauet inden de beslutter om de 

skal søge ind på uddannelsen.  

 

Anna Lena Sandberg foreslår at Tyskfaget kan bruges som pilottest 

og at Ken Farø evt. kan opfordres til at lave en prototype på en test.  

 

Niveauopdeling 

Niveaudeling har været testet på flere fag uden særlig succes.  

Anna Lena Sandberg nævner, at Tyskgruppen har diskuteret det og 

står overfor at skulle bede de studerende selv om at niveauinddele 

sig. Tyskgruppen vil evaluere på forløbet og det tages op på studie-

nævnsmøde i juni. 

 

Bedre information om uddannelserne 

Studienævnets medlemmer er enige i at alle studiesider bør gås 

igennem grundigt med henblik på at lave nogle motiverende, fagli-

http://www.studier.ku.dk/


 

SIDE 7 AF 8 ge inspirerende og realistiske præsentationer af uddannelserne, 

hvor der indgår faglige showcases og fortællinger fra studerende.  

 

Der nedsættes en arbejdsgruppe til at gennemgå alle studiesiderne: 

 

 Laura Bech Hansen (Fransk) 

 Signe Kirk Andersen (Tysk) 

 Kristina Petkovska Lund (Spansk) 

 Johannes J. F. Greiser  (Engelsk) 

 Anna Vestergård Jacobsen finder en deltager fra portugisisk og 

brasilianske studier 

 Erling Strudsholm finder en deltager fra Italiensk 

 Kirsten Kragh 

 Jørgen Staun 

 

Kursus i studieteknik 

Informationssøgning integreres allerede på første semester og Stu-

dievejledningen holder fortsat sine introducerende oplæg om stu-

dieteknik. Studieleder Kirsten Kragh vil opfordre TEACH til at la-

ve en-to forelæsninger/workshops om studieteknik rettet mod nye 

studerende. Laura Bech Hansen opfordrer desuden til at der i de ek-

sisterende tilbud om studieteknik inkluderes teknikaliteter og for-

malia om opgaveaflevering og brug af teknik, oprettelse af littera-

turlister og lignende.  

 

Anna Vestergård Jacobsen er tovholder på frafaldsinitiativerne.  

 

Fordeling af studerende fra 6 til 5 hold på Engelsk BA (bilag 5). 

Studienævnet diskuterede hvordan man ønsker at fordele de stude-

rende når man nedlægger et hold på Engelsk ved overgangen mel-

lem 2. og 3. semester.  

 

Studienævnet vægter faglige argumenter tungt i vurderingen af 

hvilket hold der skal nedlægges og ønsker således ikke at opsplitte 

læsegrupper. Studienævnet vedtager derfor at det hold der har haft 

færrest undervisningstilmeldinger på 2. semester nedlægges på 3. 

semester, så lukningen går ud over færrest mulige studerende. Der-

til ønsker studienævnet at studerende på det nedlagte hold får mu-

lighed for at flytte hold sammen med en eksisterende studiegruppe. 

De bør kontaktes af studieadministrationen i forbindelse med un-

dervisningstilmeldingen og få en frist til at melde tilbage, hvilke 

medstuderende de er i gruppe med, så dette kan blive tilgodeset i 

forbindelse med placering på andre hold.   



 

SIDE 8 AF 8  

Eksamenskatalog med pensum (bilag 6). 

Efter små justeringer af omfang ved gruppeeksamener, præcisering 

af aktiv deltagelse og pensumopfang er eksamenskataloget god-

kendt. 

 

Eventuelt. 

Der var ingen punkter til eventuelt.  


