
D E T  H U M A N I S T I S K E  F A K U L T E T  

K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  

 

 

 

INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK 

OG ROMANSK 

 

NJALSGADE 128-130 

2300 KØBENHAVN S 

 

DIR 35 32 84 02 

 

maikenp@hum.ku.dk  

www.engerom.dk 

 

 

 

 

  

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

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk 

 

 

Møde afholdt: 11. november 2014  

Sted: Engerom 

 

 

Referent: Maiken Møldrup Pedersen 

 

 

Til stede: 

Anna Lena Sandberg (VIP germansk og romansk), Jørgen Staun (studie-

nævnsformand), Kirsten Kragh (studieleder), Mia Strauss Brandt (studenter-

repræsentant for germansk og romansk), Erling Strudsholm (VIP germansk 

og romansk), Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen(studenterrepræsentant for 

germansk og romansk), Anna Vestergård Jacobsen (AC-vejleder, observa-

tør), Jan Lindschouw (VIP germansk og romansk) og Laura Bech Hansen 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk) og Martin Calatayud 

(studenterrepræsentant for engelsk). 

Afbud fra: Jan Gustafsson (VIP germansk og romansk) og Ulla Rahbek 

(VIP engelsk) 

 

 

Dagsorden: 

1. Meddelelser fra formanden 

2. Meddelelser fra næstformanden 

3. Meddelelser fra studieleder 



 

SIDE2AF5 4. Merit- og dispensationsudvalget (bilag 1). Orientering 

5. Undervisningsplan F15 (bilag 2) Diskussion og godkendelse 

6. Eksamenskatalog (bilag 3) Diskussion og godkendelse 

7. Eventuelt 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Formanden har kun en enkelt meddelelse og det er, at der er møde 

med aftagerpanelet i dag onsdag den 19. november. På dagsorde-

nen er følgende punkter: 

 
1. Studieordningen for vores Europaprofil er blevet revideret 

2. Praktikforberedende kursus – dette kursus genopstår forhåbentlig fra au-

gust 2015 

3. Den mulige forestående dimensionering og skærpede adgangskrav – der 

skal muligvis skæres i optaget på de store fag / der sættes en minimumska-

rakter for optag på humaniora 

4. Interkulturelle Markedsstudier – kandidatuddannelse i samarbejde med 

CBS 

5. Vægtningen mellem de to søjler (sprog og kultur) eller de tre søjler (sprog, 

litteratur og kultur) 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Næstformanden meddeler at både Fagrådet på Engerom og Hum 

rådet er opmærksomme på et forum der kalder sig ”Et andet Uni-

versitet”. De får åbenbart kontakt til mange studerende og der ar-

bejdes i øjeblikket på, at komme med en officiel afstandstagen til 

dette forum   

 

I forbindelse med relancering af fagrådet på Engerom er der iværk-

sat julegaver til instituttet i form af forlængerledninger til undervis-

ningslokalerne, som mangler i stort omfang på KUA. 

 

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

Studielederen meddeler, at der har og stadig foregår en diskussion 

af afleveringsfrister for frie og bundne hjemmeopgave. 

I den forbindelse understreger Kirsten Kragh, at der er en hel masse 

hensyn at tage, men det primære hensyn bliver til de studerende.  

På næste institutmøde fremlægges de nærmere omstændigheder, 

hensyn, interesser og interessenter i forhold til planlægningen af 

eksamen på instituttet. Især hensynet til eksterne censorer, som for 

manges vedkommende betinger sig, at de kan modtage opgaver til 

censur inden jul.  

 

Fra Åbent Universitet er lige kommet de nyeste optagelsestal for 

foråret 2015. Tilmeldingstallet ser fint ud på alle kurser, dog over-



 

SIDE3AF5 vejes det at udsætte Renæssancestudier på grund af få tilmeldinger 

og manglende ressourcer på faget. 

 

Fransk, Tysk og Spansk må meget gerne gøre reklame for deres 

Åbent Universitet forløb, da der gerne må være flere studerende der 

tilmelder sig.  

 

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

Studienævnet tager den udsendte oversigt til efterretning. 

 

Ad 5) Undervisningsplan F15 (bilag 2)  

I forbindelse med dette punkt opridser studieleder Kirsten Kragh 

den udsendte høring vedr. fastlæggelse af prøveformer på KA stu-

dieordninger. Hvorvidt den skal indføres i studieordningerne eller 

som et bilag til disse? 

 

Formanden understreger, at beslutningen tages under dette punkt, 

da der ikke er kommet svar på høringen fra andre end Ulla Rahbek, 

som støtter forslag om, at det indføres i studieordningen. 

Studienævnet beslutter, at prøveformerne skal fremgå af KA stu-

dieordningerne fra 1/9 2015.   

 

Studienævnet skal tage stilling til hvordan denne fastlæggelse 

håndteres i forhold til dispensationer og muligheder for særlige 

forhold. Et enigt studienævn fastslår at dispensationer gives på 

kurserne og ikke på fagelementerne. 

 

Studienævnet godkender undervisningsplanen for forår 2015. 

 

Ad 6) Eksamenskatalog (bilag 3)  

Studienævnsformand Jørgen Staun indleder med at pointere at 

punktet står som Diskussion og godkendelse, men der er tale om 

en indledende behandling. Eksamenskataloget vil efterfølgende 

blive sendt til fagledere, som har mulighed for at diskutere med de 

faglige miljøer og komme med tilbagemeldinger inden den endeli-

ge vedtagelse i studienævnet. 

 

Bunden hjemmeopgave 

Normalsideantallet af bunden hjemmeopgaver bliver diskuteret. 

Især ugeopgavens sideantal diskuteres i forhold til de nuværende 

krav og at der er tale om et 7,5 ECTS fagelement.  

Studienævnets medlemmer er enige om, at ugeopgavens normal-

sideantal skal sættes ned. 
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Bunden skriftlig prøve 

Her er målet, at hele afviklingen af de bundne skriftlige prøver 

komme til at foregå på ITX (PC eksamen på Peter Bangs Vej). 

Det fremhæves, at hvis der skal være internet adgang til en prøve, 

så skal prøven afvikles som en bunden hjemmeopgave. 

 

De studerende understreger behovet for at finde en måde at afholde 

eksamen på, hvor de ikke skal medbringer egen printer. Kirsten 

Kragh påpeger, at samarbejdet med ITX netop løser dette problem, 

og at Engerom længe har arbejdet for dette, men at det bliver nødt 

til at foregå i samarbejde med de andre institutter og Det Humani-

stiske Fakultet. 

 

Mundtlig eksamen 

Her skal slettes nogle linjer.  

 

De studerende spørger om det stadig vil være muligt at forsvare en 

opgave og understreger, at det vil være en skam hvis denne mulig-

hed forsvinder. 

 

Aktiv undervisningsdeltagelse 

Studienævnets medlemmer er enige om, at mængden af skriftlighed 

vil være en god mulighed for at stille de studerende lige på tværs af 

fag og ens i forhold til ECTS mængden. 

 

Studienævnet diskuterer kravet om 80 % tilstedeværelse og vælger 

fremover at tolke 80 % som minimum deltagelse 11 ud af 14 under-

visningsgange. Der er enighed om, at der skal kommunikeres tyde-

ligere til studerende i forhold til reglerne vedr. aktiv undervis-

ningsdeltagelse. 

 

Et enigt studienævn understreger, at der skal gøres op med de man-

ge uskrevne regler, der findes i forhold til aktiv undervisningsdel-

tagelse. 

 

Prøveform ved ikke-godkendt aktiv deltagelse  

De studerende stiller forslag om, at prøveformen ved ikke-

godkendt aktiv undervisningsdeltagelse skal være en 48 timers 

bunden hjemmeopgave. 

 

Formanden beslutter, at der arbejdes videre med forslaget i udval-

get. 
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Sprog ved BA projekter og specialer 

På Fransk og Engelsk skal BA projektet skrives på studiesproget. 

På Italiensk, Tysk og Spansk er der valgfrihed. 

 

På specialer er der valgfrihed, og et enigt studienævn beslutter at 

fastholde denne praksis. Der spørges indtil om, der stadig indgår et 

element af sprogfærdighed i bedømmelsen og studielederen fast-

slår, at det gør der. 

 

Formanden afrunder punktet med at fastslå, at der afholdes et møde 

mere i underudvalget, hvorefter eksamenskataloget sendes til fag-

ledere, som kommer med input og kommentarer. Kataloget vil ef-

terfølgende behandles endeligt på et senere studienævnsmøde. 

 

Ad 7) Eventuelt 

De studerende gør opmærksom på, at der mangler information om 

undervisningsevaluering i semesterplanerne og ønsker at høre om 

der følges op på dette? 

Formanden og studielederen takker for informationen og forklarer, 

at der foregår stadig anvisninger i forhold til vigtigheden af dette. 

De studerende må meget gerne skrive sådanne informationer i for-

bindelse med undervisningsevalueringen, som foregår i øjeblikket. 

 

Dimensionering 

På nuværende tidspunkt ser tallene således ud frem til 2018: 

 

Fag   BA optagne 

Engelsk  150 (5 hold i stedet for 6). 

Spansk  50 

Tysk og Fransk  43 

Italiensk og Portugisisk 20 

 

De studerende spørger ind til, om der er mulighed for at ændrer på 

fordelingen af kvote 2 ansøgere. Studielederen fastslår, at det er in-

stituttets eget valg, hvor den grænse skal være. På nuværende tids-

punkt er det 20 % der optages via kvote 2. 

 

De studerende oplyser om at der er UNIvalg i næste uge og det må 

alle gerne gøre opmærksom på, så de studerende bliver orienteret. 

 

På grund af undervisning besluttes det at nævnets møde i december 

skal rykkes til kl 12.15. 


