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

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk  

Møde afholdt: 19. marts 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, Mia Strauss 

Brandt, Stephanie Kim Löbl, Ulla Rahbek, Martin H. Røkke (suppleant), 

Maiken Møldrup Pedersen (referent). 

Afbud fra: Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen, Asiya Tabassum 

 

Dagsorden: 

1. Meddelelser fra formanden 

2. Meddelelser fra næstformanden 

3. Meddelelser fra studieleder 

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

5. Studiestartsprøven (bilag 2). Orientering og beslutning 

6. Studiefremdriftsreformen (bilag 3). Orientering og diskussion 

7. 5-punktsplanen (http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2014/03/flere-

timer-og-skrappere-adgangskrav-skal-loefte-kvaliteten-af-

uddannelserne/Uddannelseskvalitet-fempunktsplan.pdf 

http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2014/03/flere-timer-og-skrappere-adgangskrav-skal-loefte-kvaliteten-af-uddannelserne/Uddannelseskvalitet-fempunktsplan.pdf
http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2014/03/flere-timer-og-skrappere-adgangskrav-skal-loefte-kvaliteten-af-uddannelserne/Uddannelseskvalitet-fempunktsplan.pdf
http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2014/03/flere-timer-og-skrappere-adgangskrav-skal-loefte-kvaliteten-af-uddannelserne/Uddannelseskvalitet-fempunktsplan.pdf


 

SIDE 2 AF 4 http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2014/03/flere-timer-og-skrappere-

adgangskrav-skal-loefte-kvaliteten-af-uddannelserne/ 

Orientering og diskussion 

8. Pensum offentliggørelse (se: http://universitetsavisen.dk/debat/hum-

derfor-kan-vi-ikke-levere-fulde-pensumlister-pa-forhand). Oriente-

ring og diskussion 

9. Årlig Trivsels- og Tilfredshedsundersøgelse for studerende og hand-

leplaner for studiemiljø og studievejledning (bilag 6, 7 og 8. Se evt. 

også her http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2014/01/vi-har-det-godt-

men-vi-mangler-plads/) 

Diskussion og beslutning 

10. Evt.  

 

Ad 1) Studienævnsformanden meddeleler som det første, at der til næste 

studienævnsmøde vil være besøg af Jens Erik Mogensen og Annet-

te Moe. De besøger Studienævnet for at præsentere et ’Studie-

nævnskit’ i forbindelse med studiefremdriftsreformen. 

 

Angående Undervisningsevaluering arbejdes der i øjeblikket på ef-

terbehandlingen af evalueringen fra Efteråret 2013. Evalueringen 

vil være færdigbehandlet og på dagsordenen til næste studie-

nævnsmøde. Den nye undervisningsevalueringsprocedure vil også 

blive taget op igen, da der ikke på nuværende tidspunkt er tegn på 

at der kommer yderligere ud af det undervisningsevalueringsudvalg 

der blev nedsat af Det Humanistiske Fakultet. Indstilling til ny un-

dervisningsevalueringsprocedure vil være et punkt på næste stu-

dienævnsmøde. 

 

Jørgen Staun har deltaget i et møde i forbindelse med sprogsatsnin-

gen om ECTS-givende sprogkurser og generiske studieordninger.  

På Engerom vil Italiensk være en mulighed i første omgang med et 

forsøg på at sætte fagelementer op, der kombinerer sprogfærdighed 

med evnen til at formidle faglig viden til ”ikke-specialister”. Erling 

Strudsholm har været i kontakt med Sprogsatsningen og meldt po-

sitivt tilbage, da der på nuværende tidspunkt er et næsten klart kur-

sus på Italiensk. Der vil muligvis komme mere om sprogsatsningen 

og studieordningselementer på næste studienævnsmøde.  

 

Til slut meddeler Jørgen Staun at specialeudtalelsen er afskaffet fra 

1/9 2014. Dette afstedkommer en diskussion af præcis fra hvornår 

http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2014/03/flere-timer-og-skrappere-adgangskrav-skal-loefte-kvaliteten-af-uddannelserne/
http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2014/03/flere-timer-og-skrappere-adgangskrav-skal-loefte-kvaliteten-af-uddannelserne/
http://universitetsavisen.dk/debat/hum-derfor-kan-vi-ikke-levere-fulde-pensumlister-pa-forhand
http://universitetsavisen.dk/debat/hum-derfor-kan-vi-ikke-levere-fulde-pensumlister-pa-forhand
http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2014/01/vi-har-det-godt-men-vi-mangler-plads/
http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2014/01/vi-har-det-godt-men-vi-mangler-plads/


 

SIDE 3 AF 4 udtalelsen er afskaffet, og de studerende er meget utilfredse med 

ikke at være blevet informeret om en så vigtig beslutning for dem. 

Det skal meldes klart ud til Engeroms studerende hvad, hvordan og 

fra hvornår. Maiken undersøger hvornår det er gældende fra. 

 

Ad 2) Næstformanden meddeler at der den 5/3 blev afholdt fagrådsmøde 

med besøg af HUM-rådets næstformand. Engerom har efterfølgen-

de fået en repræsentant i HUM-rådet. 

 

Ad 3) Studielederen meddeler at ledelsen har besluttet, så vidt det er mu-

ligt og ønskeligt, at ansætte eksterne lektorer på 3-årige kontrakter. 

  

Ad 4) Studienævnet tog den udsendte oversigt til efterretning. 

 

Ad 5) De studerende understreger, at studiestartsprøven skal være for at 

sortere de studerende fra som ikke går på studiet og ikke være en 

ekstrabyrde for de aktive studerende. Der er enighed blandt næv-

nets medlemmer om at den skal kobles op på den eksisterende 

’modtageordning’. Muligheden for at benytte Absalon nævnes og 

at tilgang til en prøve via KUnet kan fungere som en sikring i for-

hold til studerende som er reelt aktive. SN ønsker at arbejde videre 

med sagen og nedsætter følgende udvalg: Jørgen Staun, Anna Ve-

stergaard (AC-vejleder) og Marianne Boch fra eksamensadmini-

strationen i samarbejde med Peter Harder og Kirsten Kragh. 

Det skal blandt andet undersøges om man kan være ’fjernstuderen-

de’ og de juridiske elementer i forhold til at udmelde studerende på 

baggrund af studiestartsprøven.  

 

Ad 6) Jørgen Staun fremlægger en oversigt over SFR og udvalg og gen-

nemgår kort forløbet for at skabe klarhed over de forskellige ud-

valg, arbejdsgrupper og tiltag i forbindelse med studiefremdriftsre-

formen. 

 

Ad 7) I forbindelse med 5-punktsplanen skal SN den 1. maj 2014 melde 

tilbage om mobilitetsvinduer og bekræfte at Engerom offentliggør 

kurser 2 år i forvejen. Det er også en studienævnsopgave at sikre at 

der ikke er barrierer for at studere på fuld tid – her nævnes praktik-

ken som et problem for nogle studerende, og det gymnasierettede 

sidefag i forhold til strukturen på de andre fag kan også være en 

barriere for studerende. SN skal desuden sikre at ECTS-vægtningen 

og arbejdsbelastningen på de udbudt kurser stemmer, her skal ses 

nærmere på især tilvalgsordningerne.  

 



 

SIDE 4 AF 4 Pensumlister skal offentliggøres for de obligatoriske grundkursus-

forløb. Studienævnets medlemmer vedtager at bruge betegnelsen 

Læselister, da pensumlister er bindende i forhold til de enkelte ek-

samener. Nævnets medlemmer diskuterer hvordan denne opgave 

kan løses, og det mest hensigtsmæssige vil være at det fremgår af 

kursusbeskrivelserne. 

De studerende gør opmærksom på, at der er visse udfordringer med 

at få en semesterplan til tiden. SN diskuterer om der mangler frister 

og deadlines for underviserne. Der skal fastsættes en frist for of-

fentliggørelse af semesterplanen i Absalon. De studerende spørger 

ind til eventuelle konsekvenser for underviseren, hvis dette ikke op-

fyldes? Herudover bemærkes det at Absalonrummene skal åbne tid-

ligere for at vi kan løse det med semesterplanen. Flere medlemmer 

oplever at have materialet klart til at lægge i Absalon, men bliver 

nødt til at vente til kursusrummet for semesteret er tilgængeligt. Et 

enigt studienævn beslutter at det i næste Nyhedsbrev skal fremgår 

at materiale vedrørende undervisningen skal lægges på Absalon og 

ikke i andre fora (som fx Dropbox eller Facebook).  

 

De studerende vil gerne indgå i dialog om fritekstsvarene i trivsels-

undersøgelsen. Jørgen og Amir arbejder på dette. 

 

Ad 8) Ingen punkter under eventuelt. 

 

 

 

 

  


