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M Ø D E R E F E R A T  18. DECEMBER 2013 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk  

Møde afholdt: 18. december 2013  

Sted: Engerom, lokale 24.2.62  

Referent: Maiken Møldrup Pedersen  

Til stede: 

Amir Susic, Anna Lena Sandberg, Anna Vestergård Jacobsen, Erling 

Strudsholm, Jan Gustafsson, Jørgen Staun, Kirsten Kragh, Laura Havemann, 

Mia Strauss Brandt, Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen, Stephanie Kim 

Löbl, Ulla Rahbek, Maiken Møldrup Pedersen (referent).  

Dagsorden: 

1. Meddelelser fra formanden 

2. Meddelelser fra næstformanden 

3. Meddelelser fra studieleder 

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

5. Revision af Profiler. Diskussion. 

6. IT-Innovation. Diskussion og beslutning. 

7. Besøg af Prodekan og Studiechef om Studiefremdriftsreformen.  

8. Eventuelt. 



 

SIDE 2 AF 5 Ad 1) Studienævnsformanden indleder mødet med at byde velkommen til 

studiechef, Annette Moe og prodekan for uddannelse, Jens Erik 

Mogensen. 

Derefter ændrer han dagsorden og gør punkt 7 til punkt 1 og punkt 

4 udgår på grund af mangel på tid. 

 

Ny dagsorden: 

1. Besøg af Prodekan og Studiechef om Studiefremdriftsreformen.  

2. Meddelelser fra formanden 

3. Meddelelser fra næstformanden 

4. Meddelelser fra studieleder 

5. Revision af Profiler. Diskussion. 

6. IT-Innovation. Diskussion og beslutning. 

7. Eventuelt. 



 

SIDE 3 AF 5  

Prodekan Jens Erik Mogensen (JEM) indleder med at fortælle om 

deres turne rundt til alle studienævn på Det Humanistiske Fakultet i 

forbindelse med studiefremdriftsreformen. I den relativ korte peri-

ode ændres udmeldingerne hele tiden, da den politiske dagsorden 

ændres fra dag til dag i øjeblikket. 

 

Der er endnu ikke kommet bekendtgørelser fra ministeriet, men det 

forventes at de kommer i slutningen af  december eller starten af 

januar 2014. 

De forestiller sig at vi laver det forberedende arbejde, så vi er klar 

til at kunne implementere reformen, når bekendtgørelserne træder i 

kraft. 

 

JEM opridser kort forløbet fra ”Helsinge-gruppens forslag”, KUR, 

SAK. 2 KUR-møder med deltagelse af SAK. Til det første møde 

blev indstillingen fra studiechefer og prodekaner fremlagt. Men på 

næste KUR-møde kunne de studerende ikke tiltræde indstillingen, 

de medbragte egen indstilling og de 2 indstillinger kunne ikke 

kombineres. Der er tale om flere uenighedspunkter. Den 27/11 

skulle LT mødes for at træffe beslutning på baggrund af indstillin-

gen fra KUR. De studerende demonstrerede, bestyrelsen ville tage 

punktet op på deres møde efter den 27/11, ministeren forsøgte at 

ændre fokus mod rektor på KU. Rektor trak forslaget af bordet. LT 

traf ingen beslutning, bestyrelsen havde punktet som et oriente-

ringspunkt.  

Der er altså ikke truffet beslutninger på KU, men man afventer mi-

nisteren og bekendtgørelser. Forligspartierne er indkaldt, og her på 

Humaniora bliver der gået ud fra at substansen er som den hele ti-

den har været. Der er muligvis tale om at udsætte reformen for de 

allerede indskrevne studerende, mens den skal gælde for de stude-

rende der optages pr. 1/9 2014. Muligvis kun på BA og ikke for 

nye KA-stud, dette er endnu uafklaret.  

 

2020 er stadig endemålet, og kravet er, at sektoren skal stramme 

op. KU skal forbedre gennemførselstiden med 4,6 mdr. og Huma-

niora med 12,6 mdr. Hvis Humaniora ikke lever op til disse krav, 

mistes omkring 60 millioner. Det er penge Humaniora vil miste, og 

det vil ødelægge meget for Det Humanistiske Fakultet, hvis vi ikke 

strammer op. Det vil være en løbende proces frem mod 2020. Det 

er 1 mdr. pr. semester der skal forbedres frem mod 2020. 

 



 

SIDE 4 AF 5 Annette Moe orienterer herefter om det arbejde der forberedes i 

øjeblikket. Hun understreger at det vigtigste spor lige nu er kom-

munikationssporet. Det er meget vigtigt at kommunikere ud hvilke 

regler der gælder for hvilke studerende, både til studerende og ad-

ministration. Arbejdet med ”bedre og hurtigere merit” (tvungen 

merit), merit ved udlandsophold og tvungen merit ved studieskift. 

Studiestartsprøven diskuteres; det handler udelukkende om at do-

kumentere om de studerende er startet eller ej. Der skal ikke gøres 

noget lige nu på institutniveau. Tanken er at de studerende skal ha-

ve haft en form for prøve i perioden 1/9 - 1/10.  

30/60 automatisk tilmelding af de studerende til eksamen, her ar-

bejdes der på strukturerede forløb på alle fag. 

Arbejdsgrupperne afventer bekendtgørelse. Der er nedsat en ar-

bejdsgruppe om kvalitet og relevans af ministeren.  

 

Ad 2) Formanden har ingen meddelelser. 

 

Ad 3) Ifølge næstformanden ulmer det stadig på studentersiden. Der tales 

om mulighed for fælles orlovsøgning på humaniora, eksamensaf-

melding, udmeldelse o. lign. Der debatteres stadig livligt. 

Der bliver afholdt fagrådsmøde til januar.  

Der er oprettet nyhedsbrev til alle indskrevne studerende. 

 

Ad 4) Studielederen orienterer om det sidste USK-møde. I forbindelse 

med de studerendes besættelse af Det Humanistiske Fakultet er der 

opstået et problem med fx aktiv undervisningsdeltagelse, oplæg etc. 

Der blev i USK lagt op til at man på institutterne vælger en prag-

matisk løsning, hvor de 80 % tilstedeværelse tælles i forhold til 13 

gange.  

Derudover var en Politiken-artikel om manglende undervisning på 

blandt andet engelsk og filosofi, som efter sigende kun udbød 3 ti-

mers undervisning oppe at vende på mødet. Der har været debat si-

den artiklen i weekenden. 

 

Ad 5) I forlængelse af arbejdet med de nye KA-studieordninger tilbage-

står arbejdet med at omstrukturere Oversættelsesprofilen og Euro-

paprofilen. SN beder de fagligt ansvarlige om at se på muligheder-

ne og melde tilbage. Jørgen og Kirsten arbejder stadig på at få en 

ny profil etableret med fokus på globalisering, kulturkendskab og 

NGO-orienteret arbejde. Status er, at det er svært at få nogen med 

faglig ballast til at tage ejerskab af projektet.  

 



 

SIDE 5 AF 5 Ad 6) Studienævnet beslutter at bruge Center for IT-Innovation i forbin-

delse med udarbejdelse af den nye profil. 

 

Ad 7) De studerende gør opmærksom på at der i den nye Spansk BA-

studieordning på 1. semester er en ændret eksamensform. Syntak-

tisk analyse er nu aktiv undervisningsdeltagelse og Anvendt fonetik 

er med en skriftlig eksamen. Tutorerne har vejledt de nye studeren-

de i forhold til den tidligere eksamensform, og der er nu tale om en 

anden eksamensform. Det er meldt meget sent ud at eksamensfor-

men er ændret. De understreger at det er vigtigt, at man ikke fjerner 

et så vigtigt element som syntaktisk analyse, men at det stadig ud-

prøves på den ene eller anden måde. 

Studienævnsformanden understreger at der ikke er tale om at man 

fjerner udprøvningen, men at den er flyttet til aktiv undervisnings-

deltagelse. Her udprøves ikke til en sidste eksamen, men løbende 

som en del af undervisningsforløbet. 

 

AC-vejlederen opfordrer til at der meldes punkter ind til nyheds-

brev til studerende. For næste nyhedsbrev skal man skrive til Anna 

senest den 28. december. 

 

 


