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M Ø D E R E F E R A T  20. MAJ 2014 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk  

Møde afholdt: 21. maj 2014  

Sted: Engerom, lokale 24.2.62  

Referent: Maiken Møldrup Pedersen  

Til stede: 

Amir Susic, Anna Lena Sandberg, Anna Vestergård Jacobsen, Erling 

Strudsholm, Jørgen Staun, Kirsten Kragh, Mia Strauss Brandt, Stephanie 

Kim Löbl, Ulla Rahbek, Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen, Maiken Møl-

drup Pedersen (referent). 

Afbud fra: Jan Gustafsson, Asiya Tabassum 

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Jørgen Staun (Formand for Studienævnet) har holdt møde med de 

studerende ang. fritekstsvarene på ÅTT’en (Årlig Trivsels- og til-

fredshedsmåling) for studerende. Det var et godt møde og de stude-

rende kom med mange gode forslag, som er sendt videre til Det 

Humanistiske Fakultet. 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Ingen meddelelser. 

 

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

Der er i denne uge komme en første meldinger fra Åbent Universi-

tet (ÅU) ang. tilmeldinger til efterårets kurser. Der er på nuværende 



 

SIDE2AF5 tidspunkt ikke særlig mange tilmeldinger, men beslutningen i ledel-

sesgruppen er at Engerom opretholder kurserne og håber på flere 

tilmeldinger i sidste øjeblik. 

Erling tilkendegav på den baggrund, at der tilsyneladende ikke er 

udbredt kendskab til kurserne på ÅU og at der tidligere har været 

tiltag med fx annonce i Politiken der gjorde opmærksom på kurser-

ne. Der er enighed om at se på problematikken og undersøge mu-

ligheden for at annoncere bredere for Engeroms kurser via ÅU. 

 

Sproglab. Der bliver iværksat en opkvalificering af Engeroms 

sproglab. Det er meningen, at der pr. 1/9 2014 er et nyt digitalt 

sproglab klar til brug. Engerom skal fremover dele det med resten 

af Det Humanistisk Fakultet, som derfor påtager sig arbejdet med 

at modernisere det, opdatere og drifte det i fremtiden. Der var stor 

tilfredshed blandt nævnets medlemmer til opgraderingen af 

sproglab. Der udtryktes mange ønsker om øget brug af et digitalt 

sproglab frem for det gammeldags system der er pt. 

 

Studielederen gør endvidere opmærksom på at der er Humaniora 

Årsfest fredag den 23/5 med officielt program og alle ansatte anbe-

fales at møde op. 

 

Der er endvidere et SSK møde på fredag med fokus på studiefrem-

driftsreformen. Her afholdes et 3 timers seminar for studieledere og 

studienævnsformænd, hvor der også er inviteret studieadministrati-

ve medarbejdere.  

 

Ad 4) Merit- og dispensationsudvalget (bilag 1) 

Studienævnet tager den udsendte oversigt til efterretning. 

 

Ad 5) Merit for Sprogfærdighed (bilag 2) 

Studienævnets medlemmer er enige om at sprogfærdigheden skal 

prøves med eksamen her på Engerom og ikke i udlandet. Det er bå-

de i de studerendes og instituttets interesse at udprøvningen af 

sprogfærdighed finder sted her på instituttet, hvor der kan være fo-

kus på det kontrasproglige idet mindst enten censor eller eksamina-

tor forstår og behersker dansk. Udprøvning her vil også betyde at 

de studerende får en sprogfærdighedskarakter hvilket ikke vil 

fremgå ved en meritoverførsel, som registreres bestået/ikke bestået. 

 

Et enigt studienævn beslutter at fastholde praksis for at der ikke gi-

ves merit for sprogfærdighed udprøvet i udlandet. Der skal laves et 



 

SIDE3AF5 udspil i nedskrevet form til gældende praksis som skal på næste 

studienævnsmøde den 18. juni 2014. 

 

Ad 6) Opfølgning på evaluering efterår 2013 

Ad 7) Studieleder og studienævnsformand har holdt møde ang. undervis-

ningsevalueringerne for efteråret 2013 efter behandlingen på det 

sidste studienævnsmøde. Der var forholdsvist få kurser som kræve-

de opfølgning og studielederen har i samarbejde med institutlederes 

fulgt op hvor det var nødvendigt. Undervisningsevalueringsind-

stilling (bilag 3) 

Ifølge de studerende mangler der generelt evaluering af semesteret 

som helhed. Det kunne være en god idé at de studerende evaluerer 

kurset som en del af en helhed. Hvordan hænger kurset sammen 

med opbygningen af semestret, sammenhængen af undervisnings-

forløb, studieordningen m.m. 

 

Men da der i ÅTT er kommentarer i forhold til studieordninger, 

studiemiljø etc., så giver det måske ikke mening at lave yderligere 

spørgsmål eller selvstændige evalueringer. Derimod kan man med 

fordel bruge de evalueringer og kommentar der allerede er. ÅTT er 

dog ikke på årlig basis og studienævnets medlemmer er derfor eni-

ge om at der tilføjes et spørgsmål i forhold til sammenhæng. 

 

Studienævnet vedtager at det i stedet for som forslået evalueres 

hvert andet å, skal alle kurser evalueres hvert år. 

 

Et andet punkt der blev diskuteret var i forhold til de studerendes 

selvevaluering. Her er der brug for en opfølgning i mellem under-

viser og studerende. Det er vigtigt, at den nye procedure understre-

ger dette så underviseren tager evalueringen op med holdet og at 

proceduren opfordrer til at der laves en refleksion over forløbet 

mellem holdet og underviseren. Flere af nævnets medlemmer har 

betænkeligheder ved den øgede arbejdsmængde for underviseren 

og flere mener at refleksion i samspil med de studerende allerede 

finder sted, men bare mindre formaliseret.  

 

Studienævnet kan i princippet tilslutte sig de nye procedurer og be-

slutter at udvalget mødes endnu en gang og indarbejde ændrings-

forslagene, for derefter at sætte den endelige evalueringsprocedure 

på næste studienævnsmøde til godkendelse.  

 

Det skal meldes ud til alle undervisere senest 1. august at evalue-

ringen skal tydeliggøres i semesterplanen, at der både skal være en 



 

SIDE4AF5 mundtlig forventningsafstemning og en egentlig skriftlig evaluering 

i slutningen af undervisningsforløbet. 

 

Ad 8) Eftertilmelding af studerende – forslag til ny procedure (bilag 

4) 

Der diskuteres længe og med mange vinkler hvordan eftertilmel-

dingen af studerende til eksamen med fordel kan lettes administra-

tivt og gøres mere gennemskueligt for alle parter.  

Flere udtrykker bekymring over at et klart signal om at overholde 

frist for tilmelding er et problem, hvis andre studerende kan blive 

eftertilmeldt nemt eller efter pres fra en lærer. 

 

Det understreges at det er vigtigt i kommunikationen til de stude-

rende at der ikke opstår tvivl om hvilke tilmeldingsregler der gæl-

der.  

 

Det diskuteres også om andet end ’tung bureaukratisk administrati-

on’ muligvis er et problem, som fx kommunikationskanaler, infor-

mation der ikke når ud til de studerende, mange informationer der 

ikke nødvendigvis hænger sammen og at frister dermed ikke bliver 

tydelige for de studerende. 

 

Ønsket om en smidigere sagsbehandling tages til efterretning af 

formanden for merit- og dispensationsudvalget som også vil skæve 

til den mere lempelige praksis på andre institutter. 

 

Ad 9) Studiestartsprøve (bilag 5) 

Der fremlægges et udkast til studiestartsprøven.  

Vedtagelsen af en studiestartsprøve betyder, at alle studerende der 

bliver optaget pr. 1/9 2014 skal bestå studiestartsprøven for at for-

blive indskrevet som studerende. 

 

Studienævnets medlemmer er enige om at forslaget umiddelbart ser 

fint ud, men 1. prøveforsøg bør bestå enten af præsens eller en rap-

port, men ikke begge dele. 2. prøveforsøg som omfatter rapport er 

efter SN’s opfattelse alt for omfattende. 

 

Der udtrykkes bekymring for fjernstuderende men SN beslutter at 

de kan bestå ved 2. prøveforsøg.  

 

Også bekymring for den store rettebyrde som forslaget vil medføre 

for fagene. Studielederen understreger at afleveringerne skal tjek-

kes og ikke rettes. Derfor understreger et enigt studienævn at det 



 

SIDE5AF5 heller ikke giver mening at de studerende skal lave en reflekteret 

studiestartsrapport. Overordnet støtter nævnets medlemmer model-

len, men kravene er for høje. 

SN beslutter at ændre forslaget til Aktiv tilstedeværelse i alle fag på 

første semester (3 ud af 4 gange). 2. prøveforsøg omfatter en rap-

port, uden for meget refleksion, men som omfatter en kort sam-

menskrivning af notater. De studerende i studienævnet understreger 

at studiestartsprøven ikke skal fremstå som en eksamen før en ek-

samen! Dette kan tydeliggøres ved at knytte den sammen med stu-

dieprocessamtaler så det giver mere mening for de studerende og 

samtidig giver kontaktlæreren et bedre udgangspunkt for samtalen. 

 

Studienævnet beslutter at Anna og Maiken laver et nyt udkast ud 

fra ovenstående og Jørgen Staun orienterer Peter Harder. 

 

Ad 10) Eventuelt 

Der var ingen punkter under eventuelt. 


