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M Ø D E R E F E R A T  20. AUGUST 2014 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk  

Møde afholdt: 20. august 2014  

Sted: Engerom, lokale 24.2.62  

Referent: Maiken Møldrup Pedersen  

Til stede: Anna Lena Sandberg, Anna Vestergård Jacobsen, Jørgen Staun, 

Kirsten Kragh, Mia Strauss Brandt, Ulla Rahbek, Erling Strudsholm, Jan 

Gustafsson, Martin Calatayud. 

Karsten Schou var til stede ved behandlingen af punkt 4. 

Dagsorden: 

1. Meddelelser fra formanden 

2. Meddelelser fra næstformanden 

3. Meddelelser fra studieleder 

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

5. Fagelementer i forbindelse med Sprogsatsningen (bilag 2). Diskus-

sion og godkendelse 

6. Europaprofil (bilag 3). Diskussion og godkendelse 

7. Oversættelsesstudier – profil og KA tilvalg (bilag 4). Diskussion og 

godkendelse 

8. Engelsk sidefag kandidatniveau (bilag 5). Endelig godkendelse   

9. Undervisningsevaluering opsamlingen F14 (bilag 6). Diskussion og 

godkendelse 



 

SIDE 2 AF 5 10. Fastlæggelse af prøveform på KA studieordninger. Orientering 

11. Eventuelt. 

 

 



 

SIDE 3 AF 5 Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Jørgen Staun orienterer om at han fra Det Humanistiske Fakultet 

har modtaget besked om at alle eksamensaktiviteter skal være elek-

troniske fra sommereksamen 2015. Der arbejdes i øjeblikket med 

Digital eksamensportal, som skal afprøves med pilotprojekter til 

vintereksamen 2014/15. Der er udvalgt 2 eksamensaktiviteter fra 

Fransk. Eksamensaktiviteterne skal opfylde særlige krav i forhold 

til prøveformer m.m. og Anja Andersen er udpeget som administra-

tiv tovholder for pilotprojektet. 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Der var ingen meddelelser fra næstformanden. 

 

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

Kirsten Kragh orienterer om fokusområder på Engerom i løbet af 

efteråret;  

 Eksamens- og pensumkatalog skal udarbejdes i løbet af ef-

teråret. Der skal være færre varianter af eksamensformer, 

det skal gøres mere enkelt og gennemsigtigt for både un-

dervisere og studerende.  

 Mulighed for at specialeaflevering reduceres til 2 gange om 

året? Hvad vil det betyde for fx de studerende? En del af 

baggrunden for dette er at de frister vi har pt. ikke giver 

mening i forhold til færdiggørelsesbonus. 

 Det Humanistiske Fakultet arbejder nu aktivt for at vi kan få 

adgang til ITX (PC-eksamen på Peter Bangs Vej). 

 

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

Studienævnet tager den udsendte oversigt til efterretning. 

 

Ad 5) Fagelementer i forbindelse med Sprogsatsningen (bilag 2).  

Karsten Schou er med under behandlingen af dette punkt og præ-

senterer fagelementerne ud fra det medsendte bilag. 

Det er på nuværende tidspunkt ikke helt klart hvor fagelementer 

skal indlejres. BA fagelementerne kan med fordel indgå i Enkelt-

stående tilvalgsstudieordning. For KA fagelementerne vedkom-

mende er placering på nuværende tidspunkt mere uklar og skal for-

handles med Det Humanistiske Fakultet. 

 

Studienævnet godkender fagelementerne. 

 

Ad 6) Europaprofil (bilag 3).  

 



 

SIDE 4 AF 5 Studienævnet godkender Europaprofilen. 

 

Ad 7) Oversættelsesstudier – profil og KA tilvalg (bilag 4).  

Studienævnet understreger at der skal være en standard for at man 

kan tage kurset som 7,5 ECTS Frit emne på KA studieordningen. 

 

Studienævnet godkender profilen og KA tilvalget. 

 

Ad 8) Engelsk sidefag kandidatniveau (bilag 5).    

 

Studienævnet godkender sidefaget. 

 

Ad 9) Undervisningsevaluering opsamlingen F14 (bilag 6).  

Studienævnets medlemmer har især bemærket Akademisk formid-

ling og metode på engelsk, som har fået dårlige evaluering. Studie-

lederen understreger at der bliver taget hånd om dette allerede og 

kurset netop nu revideres ud fra studenterevalueringer og evalue-

ringer af undervisere på tværs af fagene. 

 

Endvidere undrer nævnets medlemmer sig over at flere kurser ka-

rakteriseres som middel-dårlige, samtidig med at kommentarerne er 

positive. Det giver umiddelbart ikke mening?  

 

Jørgen Staun og Kirsten Kragh har allerede iværksat tiltag i forhold 

til de kurser som karakteriseres som C-kurser eller hvor kurserne 

har fået meget negative kommentarer. I gennemgangen er indgået 

individuelle vurderinger i forhold til karakteristikken af kurset og 

kommentarerne. 

 

Studienævnet tager undervisningsevalueringen til efterretning og 

godkender de iværksatte tiltag. 

 

Ad 10) Fastlæggelse af prøveform på KA studieordninger. 

Kirsten Kragh orienterer om baggrunden for den kommende fast-

lægges af prøveformerne på KA studieordninger. Der er taget kon-

takt til fagleder på alle fag med en svarfrist på 15/9-2014. 

 

Det Humanistiske Fakultetet er blevet opmærksom på, at vi tolker 

KA studieordningerne anderledes end den aftale de mener at have 

indgået med instituttet. Den hidtidige tolkning af studieordningen 

(som også Karsten mener har været hensigten) er at eksamensbin-

dingen skulle ligge på kurset og ikke på det enkelte fagelement. 

Men det er nu blevet klart at Fakultets hensigt har været at Studie-



 

SIDE 5 AF 5 nævnet skulle fastlægge en prøveform på hvert enkelt fagelement 

forud for hvert semester. Fakultetet gør opmærksom på at denne 

fastlæggelse er nødvendig for at sikre progression og diversitet i 

prøveformerne på KA ordningen. 

 

Vi bliver derfor nødt til at fastlægge prøveformer for de fagelemen-

ter i 2014-KA studieordningerne hvor der er valg mellem flere prø-

veformer. Studieledelsen har med udgangspunkt i dialog med fag-

ledere og med hensyntagen til arbejdsbyrden for den studerende, 

progression og diversitet i eksamensformer, samt profilernes struk-

tur, foreslået en fordeling som faggruppen skal tage stilling til og 

med efterfølgende behandling til studienævnet. Fastlæggelsen af 

prøveformerne får virkning fra foråret 2015. 

 

Ad 11) Eventuelt. 

Erling Strudsholm som er fagleder på Italiensk spørger hvordan 

underviserne skal forholde sig til pensum på Italiensk KA 2014-

studieordningen fra den 1/9, da der ikke er angivelser af pensum-

krav i studieordningen? Som svar på dette spørgsmål skriver Jørgen 

Staun følgende til faglederne (undtagen engelsk): 

I forbindelse med overgang til de nye 2014 KA-studieordninger, 

som ikke indeholder direkte angivelser af pensumkrav, kan der op-

stå tvivl om omfanget af pensum knyttet til disse studieordningers 

7,5 ECTS fagelementer. Studienævnet har på sit møde i dag disku-

teret dette spørgsmål og anbefaler som en overgangsordning, at 

hver underviser vurderer, hvad der er fagligt meningsfuldt at fast-

sætte pensum til for disse 7,5 ECTS elementer med udgangspunkt i 

pensumkravet for et tilsvarende 15 ECTS kursus på den tidligere 

studieordning. Det var opfattelsen i Studienævnet, at en pensumre-

duktion er nødvendig for 7,5 ECTS fagelementerne, men at omfan-

get af reduktionen afhænger af en faglig vurdering. Underviseren 

meddeler pensumkravet til de studerende. 

 

Der bliver endvidere gjort opmærksom på at en planlagt revision af 

BA ordningerne vil foregår i løbet af indeværende akademiske år, 

med indlevering af revideret studieordning senest 1/9 2015.  

 


