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1. Meddelelser fra formanden 

2. Meddelelser fra næstformanden 

3. Meddelelser fra studieleder 

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

5. Forberedelse af møde med Center for IT innovation (bilag 2). 

6. Eventuelt. 

 

 



 

SIDE 2 AF 3 Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Formand Jørgen Staun orienterer om at KA 2014-studieordningerne for 

Fransk, Tysk, Spansk og Italiensk, Engelsk KA-tilvalg, Engelsk gymnasie-

rettet BA tilvalg er færdige og afleveret til Det Humanistiske Fakultet med 

ikrafttrædelse 1. september 2014. 

Ad 2)  Meddelelser fra næstformanden 

Næstformanden meddeler, at der er fagrådsmøde på onsdag og studerende 

opfordres til at komme. De kan søge efter gruppen fælles fagråd på Face-

book. 

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

Studieleder Kirsten Kragh meddeler, at der blev afholdt USK (Udvidet stu-

dielederkreds) møde i fredags, hvor der blev gennemgået en del tiltag fra de 

nye KA effektivitetsplaner.  

Her blev også gennemgået akkrediteringssvar og CBS uddannelsen (samar-

bejde mellem CBS og KU) er blevet afvist. Der er efterfølgende indgivet 

indsigelser til afslaget. Den nye danske titel indstilles som cand.ling.merc. i 

sprog, kultur og international forretningsforståelse med specialisering i 

fransk, spansk eller tysk. SN opfordre til at finde en egnet titel på engelsk. 

Efterfølgende er fremsendt følgende engelske titel: Cand. ling. merc. in 

language, culture and international business understanding with specialisati-

on in French, Spanish or German 

MIF (Master uddannelsen i fremmedsprog) er blevet fuldt akkrediteret. 

Angående KA effektivitet og 11-punktsplan fra Det Humanistiske Fakultet: 

Præciseringer af optagelseskriterierne skal varsles et år forud. Skærpet 

sprogkrav skal varsles 2 år forud.  

De fleste institutter har introforløb på KA. 

Angående Studiepakker på KA er der ikke enighed blandt studienævnene, 

men HUM FAK opfordrer til studiepakker og/eller mønstre på KA frem-

over.  

Der skal nedsættes 4 arbejdsgrupper med følgende arbejdsområder; optagel-

sessamtaler for KA, KA studieplaner og studieprocessamtaler, Styrkelse af 

studiemiljøet og Specialer. Der skal være repræsentanter fra alle institutter, 

både VIP og studerende. Studerende opfordres til at melde ind til studielede-

ren, hvis de er interesseret i at deltage i en arbejdsgruppe. Arbejdet foregår i 

dette efterår frem til december.    

3 års problemet har været undersøgt af en arbejdsgruppe som er nået frem til 

at studienævnene skal inddrages for at afdække hvad man kan gøre i forhold 

til tilvalg etc. på 3. år. 



 

SIDE 3 AF 3 E-aflevering. Der er lavet en afsluttende projektrapport, som kan ses her 

Der var blandt medlemmerne af USK enighed om fremover, at inkludere de 

generelle undtagelser for E-aflevering; blandt andet synopser, opgaver med 

mundtlig forsvar. 

Skriftlig eksamen med alle hjælpemidler blev også diskuteret på mødet.  

Studielederen fremsatte forslaget om pilotprojekt med en signal jammer til 

skriftlig eksamen. 

Ad 4) Merit- og dispensationsudvalget 

Studienævnet tog den udsendte oversigt til efterretning.  

Ad 5) Forberedelse af møde med Center for IT innovation 

Studienævnets medlemmer er generelt positive og meget interesserede i et 

møde med Center for IT Innovation. Det blev drøftet hvad et sådant samar-

bejde kan indeholde. Her blev blandt andet nævnt fonetisk transskription, 

grammatik, Spansk sprog og IT – korpussøgninger. 

CIP’s hjemmeside anbefales, her findes der blandt andet links til elektronisk 

sætningsanalyse. 

Studienævnets medlemmer blev enige om blandt andet at spørge ind til litte-

ratur og IT, her er generelt manglende kendskab og om der er et samarbejde 

mellem Center for sprogteknologi og CITI. 

CITI inviteres til SN møde den 23. oktober 2013. Der vil være møde fra 

13.15 til 14.10 og CITI fra 14.15-15.00. Maiken har kontaktet dem ang. af-

tale. 

Ad 6) Eventuelt. 

Nævnets medlemmer blev enige om at afholde julefrokost til december mø-

det. 

 

Mia spørger ind til forholdene på Engelsk KA, hvor der tilsyneladende er 

stor forvirring blandt de studerende i forhold til KA kurser. Vil det blive på 

samme måde med de nye KA’er fra efteråret 2014. Der vil blive afholdt KA 

informationsmøde i slutningen af september for de KA studerende på en-

gelsk. Der er tale om et overgangsproblem, da der pt. er 2 studieordninger. 

Problemerne vil ikke være nær så massive på de andre fag.  

  

 

http://itmedia.hum.ku.dk/projekter/e-aflevering/rapport2013.pdf/

