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M Ø D E R E F E R A T  19. JUNI 2013 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk.  

Møde afholdt: 19. juni 2013  

Sted: Engerom lokale 24.2.62  

Referent: Maiken Møldrup Pedersen  

Til stede: Kirsten Kragh (formand), Karsten Schou (studieleder), Jan Gu-

stafsson, Pernille Rytterhuus, Laura Havemann, Amir Susic, Anne Kjølby, 

Jørgen Staun, Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen, Ulla Rahbek, Anna Lena 

Sandberg, Maiken Møldrup Pedersen (referent). 

Afbud fra: Erling Strudsholm, Stephanie Kim Löbl 

Dagsorden: 

1. Meddelelser fra formanden 

2. Meddelelser fra næstformanden 

3. Meddelelser fra studieleder 

4. Valg af næstformand 

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

6. KA-effektivitet. Høring 

7. Ny Engelsk BA Tilvalgsordning og KA Tilvalgsordning. Drøftelse 

og beslutning 

8. KA Studieordning Fransk (bilag 2). Drøftelse og beslutning 

9. KA Studieordning Tysk (bilag 3). Drøftelse og beslutning 



 

SIDE 2 AF 7 10. KA Studieordning Italiensk (bilag 4). Drøftelse og beslutning 

11. KA Studieordning Spansk (bilag 5). Drøftelse og beslutning 

12. Fælles specialekomponent og fælles projektorienteret praksisfor-

løbskomponent (Bilag 6). Drøftelse og beslutning 

13. 37 timers ugeskemaer (bilag 7-12). Drøftelse og beslutning 

14. Didaktikelement i gymnasieprofilen (bilag 14). Drøftelse og beslut-

ning 

15. Undervisningsevaluering F13 (bilag 15 og 15a). Drøftelse og be-

slutning 

16. Videnskabsteori (bilag 16). Drøftelse og beslutning 

17. Oversættelse dansk-tysk 3 samt fri skriftlig sprogfærdighed, Tysk 

BA 2005. Drøftelse og beslutning 

18. Fastlæggelse af møderække for efteråret 

19. Eventuelt 

 

 



 

SIDE 3 AF 7 Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Studienævnsformand Kirsten Kragh (KK) orienterer om, at der har 

været afholdt Dialogmøde med Rektoratet om KA effektivitet. 

  

Derudover er der udfordringer med eksamen, internet og hjælpe-

midler som skal løses i løbet af efteråret med møde med Det Hu-

manistiske Fakultet. Der skal være klare retningslinjer for ansvars-

fordeling. Det er planlagt at afholde møde i september for nærmere 

afklaring.  

 

KK, Kristian Hvelplund, Amir Susic samt Pernille Rytterhuus del-

tog i kvote 2 udvalget d. 11. juni i Nørregade. Her blev alle kvote 

2-ansøgere vurderet og prioriteret med henblik på optagelse 2013. 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Pernille Rytterhuus udtræder som studenterrepræsentant og næst-

formand.  

Mia Strauss Brandt fra Fransk indtræder i stedet. Pernille orienterer 

om, at der mangler suppleanter for studenterrepræsentanterne. 

 

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

Undervisningstilmeldinger E13 ser fornuftigt ud. Der kan ikke op-

rettes tilvalgsstudier i Renæssancestudier på dagsstudiet, men på 

ÅU er der 20 tilmeldinger på nuværende tidspunkt, det er en stig-

ning i tilmeldte. ÅU ser også pænt ud – der er ikke så mange til-

meldinger som ønsket på grund af udfordringer med kursusdataba-

sen.  

 

Regeringen har udsendt ”Øget indsigt gennem globalt udsyn – flere 

studerende på studieophold i udlandet, styrekede internationale læ-

ringsmiljøer og bedre fremmedsprogskompetencer” et tiltag som 

skal ses i sammenhæng med tiltag i SU reformen og KA-

effektivitet. Der lægges blandt andet op til at fjerne koblingen mel-

lem ind - og udrejsende, planlagt årlige vurderinger af sproguddan-

nelserne m.m. Se evt. mere her  

 

Ad 4) Valg af næstformand 

Stephanie indstilles som næstformand in absentia efter aftale. 

 

Ad 5) Merit- og dispensationsudvalget  

Studienævnet tog den udsendte oversigt til efterretning.  

 

Ad 6) KA-effektivitet  

http://fivu.dk/uddannelse-og-institutioner/internationalisering/temaer-under-internationalisering/oget-indsigt-gennem-globalt-udsyn


 

SIDE 4 AF 7 De studerende gør opmærksom på, at de finder det problematisk 

med skemalagte undervisning også på KA. Man risikerer at de stu-

derende ikke bliver nær så selvstændige, da de holdes i hånden 

gennem hele studiet. Formanden spørger ind til en mulig opgørelse 

over 2. og 3. specialekontrakter, hvordan står det til her? Anne 

Kjølby undersøger dette. 

 

Studienævnets medlemmer er enige i følgende tilbagemelding: 

Principielt er nævnets medlemmer forbeholdne over for håndhol-

delse af de studerende på KA uddannelserne.  

Til gengæld glæder nævnets medlemmer sig over de ressourcer der 

følger med, når alle de nye opgaver skal løftes på instituttet. 

 

Ad 7) Ny Engelsk BA Tilvalgsordning og KA Tilvalgsordning 

Ad 14) Didaktikelement i gymnasieprofilen 

Studielederen indleder behandlingen af punktet med at gøre rede 

for at det vil være relativt enkelt at forny de eksisterende ordninger. 

Dog er der i forhold til Fremmedsprogstilegnelse (KA 2 kurser af 

7,5 ECTS), hvor nævnet stiller spørgsmål til hvad der skal ske med 

gymnasietilvalget – skal det være 1 af de 2 kurser eller skal der la-

ves et nyt? De andre fag har valgt at lave 2 didaktiske elementer. 

Hvis engelsk skal følge det, kan det ikke nås til efteråret, men bli-

ver først senere.   

Obligatorisk fagelement på Gymnasierettet 2x7,5 ECTS. Gymnasi-

erettet Tilvalgsstuderende obligatorisk 1. element og 2. element 

som valgfagsmulighed.  

 

Nævnet giver tilsagn til at Engelsk BA og KA tilvalgsordninger re-

videres og godkendes endeligt på nævnets møde til august. De 

gamle mønstre nedlægges.  

 

Kurserne fra CIP (Academic English) kan evt. lægges ind i det 

gymnasierettede kandidattilvalg eller i en ny KA tilvalgsordning 

(så tilvalg inden for eget fag ligger samlet i én ordning, som En-

keltstående tilvalg på BA). Det er nødvendigt at diskutere med Det 

Humanistiske Fakultet om rammerne for en KA tilvalgsordning, 

Karsten Schou retter henvendelse angående dette. 

  

Ad 8) KA Studieordning Fransk  

 

Fælles for alle KA ordninger: 

Nævnets medlemmer udtrykker bekymring i forhold til at numme-

reringen af modulerne er meget forvirrende og ønsker diskuteret 



 

SIDE 5 AF 7 om der kan laves noget andet. De mener, at det er nødvendigt at vi 

forholder os kritisk til nummereringen.  

 

Der skal ses nærmere på adgangskravene – retskravs BA’er (SDU 

og Århus har tidligere haft direkte optag).  

 

Fransk KA: 

Der er mange obligatoriske fagelementer der er placeret om efter-

året (På Fransk kan man ikke som på engelsk udbyde fagelementer 

både forår og efterår).  

 

Modul 1 og 2 kan bruges til de obligatoriske fagelementer, men det 

afhænger af gymnasieprofilen/sidefag. Fransk skal tage stilling til 

om fagelementerne er rigtig fordelt i forhold til ressourcer og ud-

landsophold.  

 

 

Der mangler faglige mål m.m. i visse fagelementer for at nævnet 

kan godkende ordningen. 

 

Ad 7) KA Studieordning Tysk  

Nævnet opfordrer kraftigt til, at der er 2 obligatoriske sproglige 

fagelementer på i alt 15 ECTS (2x7,5 ECTS) som styrker sprogfær-

digheden.  

 

Ad 8) KA Studieordning Italiensk  

Punktet udgår. 

 

Ad 9) KA Studieordning Spansk  

Studienævnet foreslår at man i: 

 

Modul 1 erstatter ’historisk perspektiv’ med ’sociokulturel’. 

 

Modul 4 bevarer den struktur der på de andre fag og ud prøver 

sprogfærdighed i sammenhæng med et emne. Studienævnet vil 

gerne væk fra begrebet lingvistik, kan det evt. flyttes og muligvis 

ændres til et sprogligt bundet emne? Nævnet beder spansk om at 

overveje at nedskrive ECTS mængden, at knytte den skriftlige 

sprogfærdighed til lingvistik (5+2,5) og den mundtlige sprogfær-

dighed til et frit emne.  

 

Angående Latinamerikaprofilen, så er der 4 fagelementer af 7,5 

ECTS. 2 af dem har et mere introducerende, overblikselement og 



 

SIDE 6 AF 7 mere case orienteret. Hvilket sprog skal det udbydes på? Diskuteres 

i faggruppen pt.  

 

Maiken sender en ny udgave ud snarest muligt indført i den gæl-

dende skabelon fra Det Humanistiske Fakultet. 

 

Ad 12) Fælles specialekomponent og fælles projektorienteret praksis-

forløbskomponent  

 Studienævnets medlemmer spørger om der kan være mulighed for 

gymnasiepraktik, altså et gymnasiesamarbejde i forhold til didaktik 

fagelementerne?  

 Nævnet fastholder at man på alle fag kan skrive enten på studie-

sproget eller dansk.  

  

 Studienævnet godkender elementerne. 

 

Ad 13) 37 timers ugeskemaer 

 Det blev besluttet at anvende den portugisiske model på alle fag, 

dvs. en model der opremser antallet af timer fordelt på de forskelli-

ge aktiviteter, men ikke dikterer et fast tidspunkt. Maiken sørger for 

at ensrette alle skemaer og indsende til Det Humanistiske Fakultet 

senest 1. juli. Der skal vedhæftes listen over mulige aktiviteter, når 

de sendes til Det Humanistiske Fakultet. Anne Kjølby (AC-

vejleder) sikre, at det bliver brugt i modtagelsen af nye studerende 

til studiestart.  

 

Ad 15) Undervisningsevaluering F13  

 Studienævnet ønsker at evalueringen fremstår mindre som en op-

tælling og mere som en overordnet evaluering af kurserne. For ek-

sempel; ”For de engelsk KA kurser har der ikke været anledning til 

kommentarer” eller ”der har været meget positive kommentarer”. 

Udgangspunktet er, at hvis der ingen kommentarer er, så er det for-

di de studerende ikke har nævneværdige kommentarer og ikke fordi 

der ikke er blevet evalueret.  

 Nævnets medlemmer understreger, at det er vigtigt at CIP og MIF 

også er med i sammenskrivningen. 

  

 Undervisningsevalueringsudvalget fremlægger deres endelige for-

slag på mødet i august og der skal skrives ud til undervisere at eva-

luering skal ind i semesterplanen.  

  

 Evalueringen godkendes under forudsætning af de ovenstående 

ændringer. 



 

SIDE 7 AF 7  

Ad 16) Videnskabsteori  

 De studerende indleder med at gøre opmærksom på, at de ikke er 

sikre på at det er rigtig placeret. Det kunne overvejes at placere vi-

denskabsteori tidligere på BA uddannelsen. Det blev dog besluttet 

at fastholde placeringen på 4. semester, da hensyn til sammenhæng 

med valgfag og efterfølgende BA-projekt argumenterer for dette. 

 

 Studienævnet beslutter at opfordrer ledelsen til at giver grønt lys 

for 2 forløb, et på dansk og et på engelsk. 

 

Ad 17) Oversættelse dansk-tysk 3 samt fri skriftlig sprogfærdighed, 

Tysk BA 2005 

 Studienævnet godkender en dispensation til at give én karakter for 

fagelementet. Maiken skriver dispensation og sender til tysk-

eksamen og involverede eksaminator m.m.  

 

Ad 18) Fastlæggelse af møderække for efteråret 

 Torsdag den 15. august kl. 10.15-12.00 

 Onsdag den 18. september 13.15-15.00 

 Onsdag den 23. oktober 13.15-15.00 

 

Ad 19) Eventuelt 

 Studenterrepræsentanterne spørger ind til den kommende uddan-

nelse i samarbejde med CBS; primært angående Cand.ling.merc. 

titlen og specialeforsvar. Ifølge Studielederen har Prodekanen for 

uddannelse (JEM) meddelt at der på Det Humanistiske Fakultet ik-

ke bruges specialeforsvar. Angående titlen gøres der hvad der kan 

fra ledelsens side for at få den ændret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


