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M Ø D E R E F E R A T  20. MAJ 2015 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk  

Møde afholdt: 20. maj 2015  

Sted: Engerom, lokale 24.2.62  

Referent: Maiken Møldrup Pedersen  

Til stede: 

Jørgen Staun (studienævnsformand), Kirsten Kragh (studieleder), Anna Le-

na Sandberg (VIP germansk og romansk), Erling Strudsholm (VIP ger-

mansk og romansk), Jan Gustafsson (VIP germansk og romansk), Kristian 

Hvelplund (Suppleant engelsk), Laura Bech Hansen (studenterrepræsentant 

for germansk og romansk), Kristina Petkovska Lund (studenterrepræsentant 

for germansk og romansk), Martin Calatayud (studenterrepræsentant for en-

gelsk), Mia Strauss Brandt (1. suppleant for germansk og romansk), Anne 

Kjølby og Anna Vestergård Jacobsen (AC-vejleder, observatør). 

Afbud fra:  

Ulla Rahbek (VIP engelsk), Signe Kirk Andersen (studenterrepræsentant for 

germansk og romansk).  

 



 

SIDE 2 AF 5 Dagsorden: 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Ingen meddelelser fra formanden. 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Næstformanden informerer om, at de mundtlige eksamensplaner 

for Fransk ikke er tilgængelige på nuværende tidspunkt. Dette er et 

problem, da SN tidligere har understreget, at det er vigtigt, at de 

studerende får oplysninger om eksamen så tidligt som muligt. 

 

Dernæst meddeleler næstformanden, at fagrådet har holdt møde 

med studerende på Tysk 2. semester, da de studerende oplever 

temmelig stort frafald og flere problemer på årgangen. Fagrådet øn-

sker i den forbindelse et møde med studieledelsen i forhold til de 

udfordringer der er på faget pt. 

Anna Sandberg (fagleder på Tysk) og studieleder Kirsten Kragh 

gør opmærksom på, at det er vigtigt, at der ikke bliver dobbeltpro-

cesser, da både fagrådet og studieleder/fagleder har møder med de 

studerende. Laura Bech Hansen gør opmærksom på, at der både er 

tale om specifikke problemer på tysk, men også noget der kan bre-

des ud til alle BA studieordninger og studiemiljøet på ENGEROM. 

Der er enighed om, at det er godt, at de studerende henvender sig 

og er villige til at indgå i dialog med studie- og fagledelsen. Laura 

Bech Hansen kontakter studielederen for en endelig aftale. 

 

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

Kirsten Kragh meddeleler, at der i disse dage udgår massiv infor-

mation til både studerende og undervisere om kursustilmelding, 

som finder sted d. 15. maj til 1. juni. Det er første gang, at der ikke 

er nogen eftertilmeldingsperiode, derfor er der stort fokus på, at 

studerende bliver tilmeldt rigtigt.  

 

Ad 4) Merit- og dispensationsudvalget 

Studienævnet godkender den tilsendte oversigt. 

 

Ad 5) CIP fagelementer muligt for Engelsk studerende 

Studienævnets medlemmer er enige i, at det ikke giver mening for 

studerende indskrevet på engelsk at tage fagelementer i Academic 

English og English Academic Writing, da de allerede har kompe-

tencer fra grundfaget, som mindst svarer til CIP fagelementernes 

niveau. 

Herudover er der tale om, at meget få studerende som ønsker at ta-

ge tilvalg inden for eget grundfag og søgningen til disse fagelemen-



 

SIDE 3 AF 5 ter derfor er begrænset. Studienævnet beslutter derfor at fastholde 

praksis, hvor det ikke er muligt for studerende indskrevet på en-

gelsk at tage CIP fagelementerne. Studerende på de andre fag end 

engelsk kan naturligvis fortsat vælge disse fagelementer. 

 

Ad 6) Studiestartsprøve 

De studerende indleder diskussionen med at sige, at en omprøve på 

500 ord ikke er meget i forhold til længden på opgaver i 3. g i 

gymnasiet, men gør samtidig opmærksom på at underviserens tids-

forbrug i forhold til at rette opgaverne også er en vigtig faktor. De 

understreger, at studiestartsprøven er en formalitet i forhold til at 

afklare om de studerende er reelle studerende eller er SU ryttere, og 

at det vigtigste er, hvordan studiestartsprøven formidles til de stu-

derende. 

 

Studienævnet beslutter at ændre studiestartsomprøven til 350 ord 

og at mulighederne for dispensation og sygemelding præciseres. 

Herudover godkendes praksis som beskrevet i bilaget. 

 

Ad 7) Dialogmøde med rektor, prorektor og vicedirektør  

Det besluttes at Studieleder, studienævnsformand og studenterre-

præsentant Martin Calatayud deltager i dialogmødet.  

 

Ad 8) Fælles fagelement for BA-projekt for alle 6 fag  

Studieleder Kirsten Kragh indleder diskussion med at gøre rede for 

baggrunden for dette punkt, der stammer fra den pågående revision 

af BA studieordningerne, og at det overordnet vil give mening at 

der er et fælles BA-projekt modul for alle fag sådan som det er til-

fældet med specialemodulet. Efter en kort diskussion af sprogom-

råde kontra geografisk område bliver studienævnet enige om ikke 

at begrænse de studerendes muligheder for nicheområder ved for 

snævert definition af modulet. Studienævnet beslutter at fastholde 

et fælles BA modul med variationer i forhold til sprogkravet, som 

fagene selv fastlægger.  

 

Ad 9) Godkendelse af studieordningsændringer i Engelsk KA tilvalg 

2014  

Studienævnet er generelt imødekommende overfor et 30 ECTS pro-

jektorienteret forløb. Prøveform og normalsidetal diskuteres, og der 

er enighed om, at en fri hjemmeopgave (praktikrapport) og et pro-

dukt, der har relevans for praktikforløbet, vil være den oplagte prø-

veform til dette fagelement. I forhåndsgodkendelsen (en meritgi-

vende garanti) skal produktet godkendes. Studievejleder Anna Ve-



 

SIDE 4 AF 5 stergård understreger, at de nye regler for projektorienteret forløb 

skal med i modulet.  

Et enigt studienævn beslutter at vedtage princippet for modulet, og 

der arbejdes videre med modulet, som skal endeligt besluttes på 

næste SN møde.  

Fastlæggelsen af prøveformerne vedtages af studienævnet.  

 

Ad 10) Godkendelse af studieordningsændringer i Enkeltstående BA 

tilvalgsordning  

Studienævnets medlemmer stiller spørgsmål vedr. CIPs fagelemen-

ter, hvor prøveformerne ikke nødvendigvis indgår i eksamenskata-

loget. Men et enigt studienævn beslutter, at da CIP ikke tidligere 

har været inddraget i arbejdet med eksamenskataloget og prøve-

formerne, kan de indtil videre have de foreslåede prøveformer. 

Der stilles dog spørgsmål ved prøveformen til præsentationsteknik, 

som er en Fri mundtlig prøve med forberedelse. Dette giver umid-

delbart ikke mening for nævnets medlemmer og det skal undersø-

ges, om det ikke skal være en bunden mundtlig prøve med forbere-

delse. Et enigt studienævn mener, at der skal vælges mellem en fri 

mundtlig prøve uden forberedelse eller bunden med forberedelse. 

 

De øvrige tilføjelser af fagelementer godkendes af studienævnet. 

 

Ad 11) Godkendelse af studieordningsændringer i Interkulturelle er-

hvervskompetencer og Kommunikation BA TV og Innovation, 

entrepreneurship og kommunikation for humanister KA TV  

Studienævnets medlemmer overvejer at ændre censurformen til in-

tern grundet de nye regler, hvorefter alt ekstern censur nu ligger på 

grundfaget. Kirsten Kragh forelægger dette for Ezio Pillon i forbin-

delse med et møde torsdag den 21. maj 2015. 

 

Studienævnet godkender studieordningen.  

 

Ad 12) Godkendelse af studieordning Portugisisk BA 2016 

Anne Kjølby gennemgår ændringer der er tilgået efter udsendelsen 

af studieordningen til studienævnets medlemmer. 

Kirsten Kragh tager diskussionen op om aktiv deltagelse og orien-

tere nævnets medlemmer om, at det diskuteres i flere fora i øjeblik-

ket. De studerende understreger, at der en massiv interesse i denne 

diskussion fra deres side og ønsker, at punktet tages op som et selv-

stændigt punkt med tid til diskussion. Det besluttes at aktiv delta-

gelse skal på næste SN møde. 

 



 

SIDE 5 AF 5 Studienævnet godkender BA studieordningen for Portugisisk og 

brasilianske Studier 2016.  

 

Ad 13) Tilføjelser til Eksamenskataloget.  

I arbejdet med studieordningerne er det konstateret, at der mangler 

lidt tilføjelser til de vedtagne prøveformer. Det drejer sig om: 

 Bunden hjemmeopgave med mundtligt forsvar, 10 ECTS 

 Stor bunden hjemmeopgave (ugeopgave), 8-10 normalsider, 

7,5 ECTS (da der på nuværende tidspunkt ikke er en mel-

lemversion, men kun 4-7 og 11-15 normalsider) 

 Projektorienteret forløb, 30 ECTS, 25-30 normalsider + 

produkt (svarende til ca. 200 arbejdstimer, kan fx være un-

dervisningsmateriale, oversættelse m.m.). 

 

Ad 14) Lukning af Tværfagsordningen 

Studienævnet beslutter at lukke tværfagsordningen. 

 

Ad 15) Studiesag af principiel art 

Punktet rykkes op på dagsorden og tages efter punkt nummer 12, 

da formand Jørgen Staun vil være sikker på at punktet behandles på 

mødet. 

Et enigt studienævn fastholder sin beslutning om afslag på særlige 

specialevilkår.  

 

 

Ad 16) Eventuelt. 

AC- vejleder Anna Vestergård gør opmærksom på, at studievejled-

ningen ønsker, at pensum og pensumoverlap diskuteres på næste 

SN møde, da vejledningen modtager mange spørgsmål herom og 

vil være sikre på, at der vejledes rigtigt i forhold til gældende prak-

sis og regler. Punktet kommer på næste studienævnsmøde den 17. 

juni 2015. 


