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M Ø D E R E F E R A T  19. FEBRUAR 2014 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk  

Møde afholdt: 19. februar 2014  

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, Asiya Tabassum, 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. Strukturerede KA forløb. Orientering og beslutning 

6. KA-profilers samspil med nye kandidatemner på Engelsk. Diskussi-

on og beslutning. 

7. Integration af Akademisk formidling i Videnskabsteori. Orientering 

og beslutning 



 

SIDE 2 AF 7 8. Mulig integration af Videnskabsteori og Akademisk Formidling og 

Metode. Diskussion og beslutning 

9. Korrekthedskravet ved skriftlige hjemmeopgaver (Bilag 2). Diskus-

sion og Beslutning 

10. Responspapir (Bilag 3). Endelig godkendelse og beslutning 

11. Undervisningsevaluering: procedure for indsamling og efterbehand-

ling. Diskussion og beslutning. 

12. Fastlæggelse af forårets møderække:  

13. Eventuelt. 



 

SIDE 3 AF 7 Ad 1) Punkt 7 og 8 lægges sammen og behandles under et, da de er sam-

menfaldende. 

 

KU har indgivet høringssvar med flere forbehold til Lovforslag om 

styrkelse og understøttelse af talenter.  

 

Ad 2) Studenterrepræsentanterne har besluttet at Mikkel Gorm Kæregård 

Jørgensen indtræder som studenterrepræsentant i merit- og dispen-

sationsudvalget. 

 

Ad 3) Der er modtaget positiv reaktion på akkreditering af Fransk KA 

uddannelse og der er givet tilsagn om en anbefaling til at uddannel-

sen akkrediteres endelig. Der var begejstring for studieordningsre-

formen og der er givet tilsagn om navnejustering til Fransk sprog 

og kultur. Navneændringen vil dog tidligst træde i kraft i 2015. 

 

Ang. stedprøver (interneteksamen) er den nyeste udvikling at pro-

dekan for uddannelse ikke vil modarbejde udviklingen. 

Men Det Humanistiske Fakultet vil samtidig gøre hvad de 

kan for at minimere stedprøver. Dog anerkender prodeka-

nen sprogfagenes behov for at udprøve visse færdigheder. 

 

Studielederen deltog i SSK møde i fredags. Her blev blandt andet 

talt om Studiefremdriftsreformen (SFR). De 4 arbejds-

grupper der har været nedsat har nu afsluttet arbejdet. Der 

foreligger en samlet rapport fra de 4 arbejdsgrupper, som 

skal behandles i direktionen den 24. februar. Selve arbej-

det med reformen går i gang, så snart der kommer en til-

bagemelding fra direktionen og 12-mandsudvalget. 

 

Engerom blev positivt fremhævet i forhold til dokumentation for 12 

timers kravet og udarbejdelse af KA fagpakker i forbindel-

se med SFR. 

  

Der var også en lang diskussion af Humaniora i medierne. Dekana-

tet gør hvad de kan for at minimere risikoen for at stude-

rende oplever udsultede miljøer og manglende undervis-

ning, men er samtidig af den opfattelse, at man ikke kan 

helgardere sig mod individer der føler et behov for at gå i 

rette med deres fakultet. Dekanatet arbejder herudover og-

så på at aflive myten om humanistiske kandidaters uafsæt-

telighed. 

 



 

SIDE 4 AF 7 Ad 4) Studienævnet tog den udsendte oversigt til efterretning.  

Studienævnet gør opmærksom på, at det er vigtigt der allokeres fle-

re ressourcer til at løse opgaven i administrationen, så der ikke bli-

ver uforholdsmæssig lang sagsbehandlingstid på sagerne. 

 

Ad 5) Punktet hedder Strukturerede forløb, men handler om KA fagpak-

ker (Bilag xxx omdeles på mødet). Strukturerede forløb er uden 

indhold og drejer sig om fagelementer der skal tages i en given 

rækkefølge (i forhold til SFR og tvungen tilmelding til eksamen). 

KA fagpakker er orientering til KA studerende om muligheder for 

faglige sammenhængende kursuskombinationer, en slags toning af 

KA uddannelsen. De er forskellige fra profiler, som fremgår af ek-

samensbeviset og har betydning for specialet, mens fagpakkerne 

ikke vil fremgå af beviset, men skal ses som en vejviser.  

På ledelsesseminar i november blev det besluttet at sætte nogle 

fagpakker op for de studerende. Fagpakker som typisk vil være søj-

leopdelte (fx litteratur, historie/samfund eller sprog). Alle fag har 

efterfølgende set på deres fagudbud for at se om det kan kombine-

res i forskellige fagpakker. De er samlet i de omdelte dokumenter, 

Tysk er ikke indsat i samme skabelon, men har sendt et udkast. 

Rammerne er oversigtsagtige, da de ikke skal udfyldes hvert seme-

ster. SN bedes give en principtilkendegivelse om fagpakkerne som 

de ser ud nu er en god idé eller ej.  

Det skal ses som en mulighed for de studerende for tidligere at tage 

et kvalificeret valg, som en hjælp for de studerende. Fagpakkerne 

skal formaliseres, så de bliver tilgængelig for de studerende og 

bruges i forbindelse med studiestart på KA.  

De studerende ønsker at vide om det er muligt at melde disse tilbud 

fra? Det kan være for meget ’holden i hånden’ for de studerende. 

Studielederen tilkendegiver at det skal ses som et tilbud og det er 

muligt at ændre fagpakke undervejs, hvis det ikke giver mening for 

den studerende. Det er klart at der vil være forskel på brugen af res-

sourcer fra studerende til studerende alt efter behov. 

 

Forholdet mellem udbud og efterspørgsel blev diskuteret; der kan 

blive udbudt for mange tilbud til at der kan være studerende til det. 

Fagpakkerne skal ikke ses som en mulighed for yderligere ressour-

cetilføring til fagene. De skal opfattes som inspiration for en stu-

dieplan for de studerende.  

 

I forbindelse med studiefremdriftsreformen (SFR) tales der også 

meget om mobilitetsvinduer i øjeblikket (mulighed for de studeren-

de for at tage på udlandsophold). De skal synliggøres i fagpakker-



 

SIDE 5 AF 7 ne. Et oplagt mobilitetsvindue er tilvalgsmodulerne, hvis de samles 

på et semester. 

 

Det blev nævnt at det for postkoloniale studier er vigtigt at synlig-

gøre for de studerende, at der er et fagområde. Men samtidig kan 

det på nogle fag og områder være svært at lave fulde pakker på 

grund af for få studerende.  

 

I forhold til studievejledningen kan praktik med fordel tænkes ind i 

fagpakkerne som det ses på Spansk.  

 

Studienævnet (SN) tilkendegiver at fagpakkerne grundlæggende er 

en god idé, men at de spanske fagpakker ikke er konstrueret hen-

sigtsmæssigt i forhold til Spansk KA 2014 studieordningen, hvor 

modul 4 ligger i 3. semester. Derfor ønsker SN at der byttes om i 

fagpakkerne, således at Avanceret sprogfærdighed og Spansk 

sprogbrug og variation (modul 4 i studieordningen) lægges på 3. 

semester i fagpakkerne. 

 

Ad 6) Bilag omdeles på mødet.  

I forbindelse med KA-profilernes (15 ECTS) samspil med nye 

kandidatemner på 7,5 ECTS ansøges der om en pragmatisk løsning 

for de studerende der følger et 15 ECTS profil kursus som 7,5 

ECTS KA emne. Forslaget går ud på at som 7,5 ECTS kursus re-

duceres pensum til ca. 700 sider og længden af hjemmeopgave til 

18 sider. Normalsideantallet skal harmonere med studieordninger-

ne, som siger 15-20 normalsider.  

Studienævnet godkender forslaget især med hensyn til pensum og 

opgaveomfang på 15-20 normalsider.  

 

En mulig ny globaliseringsprofil som SN tidligere har vedtaget at 

igangsætte er skrinlagt. Dels fordi der ikke er nogle der har taget 

ejerskab af projektet og dels fordi en ny mulighed for samarbejde 

med CBS med samme omdrejningspunkter som den nye profil var 

tænkt som. Sammen med den nye KA i migrationsstudier ville der 

også blive tale om en del overlap, som der ikke nødvendigvis er 

studerende til. SN bifalder beslutningen. 

 

Ad 7) Bilag omdeles på mødet og i den forbindelse opfordrer SN til at bi-

lag sendes ud før mødet.  

Akademisk formidling og metode (AFOM) er 14 ugers undervis-

ningsforløb hver anden uge for alle studerende på 4. semester og 

hver anden uge lokalt som holdundervisning på fagene. Det oprin-



 

SIDE 6 AF 7 delige udspil var at undervisningen var knyttet til valgfagene på 4. 

semester. Efterhånden som faget blev udviklet blev det tydeligt at 

det hænger tæt sammen med videnskabsteori. Der blev lavet en ny 

løsning inden semesterstart, hvor midtvejsopgaven i Videnskabste-

ori aflægges som en del af Akademisk formidling og metode. På 

Engelsk vil det være som en projektplan for BA projektet og på de 

tysk, spansk og fransk laves der en aflevering, hvor tanken er at det 

munder ud i en underskrivelse af en BA-kontrakt. På italiensk fast-

holdes midtvejsopgaven i videnskabsteori. (Der er en fejl i bilaget, 

hvor der står synopsis som en mulighed. Det er det ikke, da den 

indgår som en del af valgfagseksamen). 

 

Studienævnet tilslutter sig den præsenterede løsning efter diskussi-

on af punktet. På Engelsk bliver det en plan for BA projektet, en 

øvelse før den endelig kontrakt. De andre fag kan bruge den mulig-

hed eller vælge en anden efter hvad der harmonere bedst med den 

planlagte undervisning. 

  

Ad 8) Lagt sammen og behandlet med punkt 7. 

 

Ad 9) I forbindelse med behandlingen af korrekthedskravet ved skriftlige 

hjemmeopgaver diskuteres det om der er muligt at lave et mini-

mumskrav til sprogligt adgangsniveau? Studielederen orienterer om 

et tidligere notat af Karsten Schou ang. sproglige krav og niveau. 

Der er generel enighed om at det er en god ting at udbrede sprog-

færdigheden til alle fag, så det ikke kun indgår i selve udprøvnin-

gen af sprogfærdighedsfagelementerne. De andre fag opfordres til 

at komme med bud på hvad man gør på KA i forhold til det sprog-

lige niveau. Sprogfærdigheden burde integreres mere i undervis-

ningen på KA.  

 



 

SIDE 7 AF 7 Studienævnet tilslutter sig notatet.    

 

Ad 10) SN bedes tage endelig stilling til den reviderede udgave af respons-

papiret.  

 

Studienævnet godkender det rettede responspapir. 

 

Ad 11) I forbindelse med undervisningsevalueringen for E13 anførte Er-

ling Strudsholm at han som fagkoordinator for italiensk kun havde 

modtaget to rapporter, og han spurgte om de resterende overhove-

det var blevet afleveret og om der var blevet rykket for manglende 

evalueringer. 

Studienævnsformanden lover at følger op på sagen og få evalueret 

og samlet alle rapporter om efterårets undervisning. 

 

Ad 12) Møderække for foråret: 

 

19. marts 

9. april  

21. maj  

18. juni (10.15-12.00). 

 

Der skal behandles Kvote 2 ansøgninger den 13. juni fra 9-17, 

hvem vil deltage? Der skal udpeges 4 personer. Studenterrepræsen-

tanter bliver Amir og Mikkel (Stephanie og Mia som suppleanter), 

VIP repræsentanter bliver Ulla og Erling (Jørgen som suppleant). 

 

   


