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SIDE 3 AF 8 Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Formanden lagde ud med at takke det aftrædende studienævn, især 

de medlemmer der træder ud, for deres indsats gennem årene. 

 

Ny institutleder tiltræder den 1. februar. 

 

Tak til eksamensadministrationen for planlægning og afholdelse af 

eksamen i denne termin. 

 

Der har været endnu et møde om de nye KA studieordninger på 

Fransk, Tysk, Spansk og Italiensk. 

Planen er at opdele fagelementerne i 7,5 ECTS som Engelsk har 

gjort.  

På gymnasieprofilen/det gymnasierettet KA tilvalg er der planer 

om at udbyde fremmedsprogsdidaktik og litteraturdidaktik - tvær-

fagligt. Mulighederne for empirisk didaktisk arbejde med gymna-

sieklasser blev diskuteret, samt virksomhedskommunikation (NGO, 

ambassader handel) mv. Muligheden for at udbyde andet end gym-

nasieprofilen blev nævnt, fx fransk i Latinamerika profilen (de afri-

kansk-fransk talende lande, en ’globaliseringslinje’). Der var over-

ordnet en stemning for at bevare profilerne og udnytte kurserne i 

profilerne til at ’tone’ de centrale fag. Målet er, at de studerende 

kommer ud med eksamensbeviser, som er mere sigende i forhold til 

hvad de har beskæftiget sig med end de er i dag. 

 

De studerende vil blive inddraget. Fransk har afholdt et møde i ef-

teråret 2012 med studerende på faget og italiensk har planer om at 

afholde et møde til foråret.  

SN foreslog at faggrupperne kan være relevante at få på banen i 

forhold til nye KA studieordninger. Fagkoordinatorerne er oplagte 

til at lede arbejdet med at skabe bedre kontakt mellem SN og resten 

af instituttet. SN tager initiativ til at samle fagkoordinatorerne for at 

starte arbejde med dette fælles projekt. 

 

Studieordningerne bør indeholde beskrivelse af hvordan stave- og 

formuleringsevner indgår i bedømmelsen. Fx ved at opstille faglige 

mål: sproget skal være (eksempler fra Karsten). 

Karsten Schou har været med at udarbejde et notat, som kommer i 

høring og skal på dagsordenen til næste møde. 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Næstformanden havde ingen meddelelser. 



 

SIDE 4 AF 8  

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

Arbejdet med 12 timers undervisning om ugen er tæt på at have et 

konkret forslag som kommer på det ordinære studienævnsmøde i 

februar. 

 

37-timers uge. Der skal være beskrivelser af arbejdsbyrden i kur-

suskataloget til foråret 2013. De studerendes arbejdsbyrde skal syn-

liggøres og derfor skal der laves en beskrivelse af den anslåede 

timemængde for en fuldtidsstuderende. 

I forbindelse med dette arbejde gør nævnets medlemmer opmærk-

som på at oplysninger om ECTS pointene, pensum, tilstedeværelse 

og forberedelse allerede er tilgængelige i studieordningerne. Der-

udover anbefaler nævnet at man benytter lejligheden til at diskutere 

arbejdsbyrden i fx faggrupperne og gennemgår de forskellige disci-

pliner mellem studerende og undervisere – lave en forventningsaf-

stemning.  

Der er tidligere lavet forskellige planer som med fordel kan benyt-

tes til beskrivelsen af 37 timers arbejdsuge. 15 ECTS Eksamensak-

tivitet er = ca. 400 timer. 

 

Nævnets medlemmer spurgte ind til om KA og 37-timers eventuelt 

kan samles i et fælles projekt? Især i forhold til diskussionen mel-

lem studerende, undervisere, institut og SN. 

 

14-ugers semestre. 

Der er lavet en 12 + 2 model (12 konfrontationsuger og 2 uger med 

anden form for undervisning). 

Til efterårssemestret går Engerom over til fuld 14 ugers drift. 

Studienævnet er enige i at dette giver forskellige udfordringer, som 

det er nødvendigt at påpege allerede nu. Fx i forårssemestret vil 

sidste undervisningsgang blive 17. maj eller senere pga. de mange 

helligdage i foråret. For at opfylde 14 ugers kravet bliver det nød-

vendigt med ad hoc bookninger for at kunne udfylde de nødvendige 

ugers undervisning. Dette kan give problemer for fakultets lokale-

booking og instituttets skemaplanlægninger.  

 

14 ugers semestre bliver for både BA og KA. 

12 timers undervisning gælder for BA fra 2013 (i princippet 2014) 

Der er endvidere varslet et tiltag med 8 timers undervisning på KA. 

ÅU er indtil videre holdt uden for dette. 

 

 



 

SIDE 5 AF 8 Oktober tal 2011-12. 

’Oktober tallene’ blev uddelt på mødet. KUs uddannelsesservice 

har nu offentliggjort de såkaldte oktobertal—de officielle nøgletal 

for uddannelserne.  

Optaget til bacheloruddannelserne er nogenlunde stabilt. Italiensk 

viser et fald på 15 fra 2011 til 2012, men der er rejst tvivl om tallet 

39 for 2011, så der er ikke noget umiddelbart krisesignal. Optaget 

til kandidatuddannelserne er stabilt for Fransk, Italiensk og Spansk. 

Tysk viser en pæn stigning på 7 flere optagne i 2012 dette modsva-

rer af en forøgelse af antallet afsluttede bachelorer. Denne forøgel-

se er også på 7 studerende.  

Mest markant har Engelsk en fremgang i KA-optaget fra 80 til 120, 

i alt 40 ekstra. Dette modsvares af en forøgelse af afsluttede bache-

lorer på 55.  

Generelt er optaget på kandidatuddannelserne i Fransk, Spansk og 

Tysk på så lavt et niveau, at det på længere sigt vil være under den 

kritiske masse, der er nødvendig for at opretholde et bredt udbud af 

undervisning. Dette spørgsmål vil den ny ledelsesgruppe tage op i 

løbet af foråret.  

De lave tal for afsluttende bachelorer i Fransk i begge årene (13/13) 

og Tysk i 2011 (11) skal ses i lyset af et ekstraordinært lavt optag i 

disse år (31/39 for Fransk og 36 for Tysk).  

Faldet i færdige kandidater i Fransk på 9 fra 15 til 6 er et tal, der er 

sat spørgsmålstegn ved, og det undersøges nærmere. 

 

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

ring 

Bilaget var ikke endeligt og vil blive eftersendt.  

 

I forbindelse med punktet var nævnets medlemmer enige om at der 

på nuværende tidspunkt er visse udfordringer i forbindelse med ek-

samenstilmelding for de studerende. Derfor bør eksamenstilmel-

dingen gøres lettere med en tydeligere kvittering til de studerende.  

Det kan være en fordel at identificere nogle ting, der giver proble-

mer (dispensationer, eftertilmelding, administration) og efterføl-

gende lave en liste over ændringsforslag. Påvise en sammenhæng 

mellem ressourcekrævende sagsgange, som med fordel kan mini-

meres ved ændringer i det studieadministrative system. 

 

Ad 5) 12-timers undervisning om ugen (bilag 2 eftersendes). Oriente-

ring 

Studielederen har udsendt forslag til fagkoordinatorerne om hvor-

dan timetallet kan opgraderes på især 3. og 4. semester. Her kan 



 

SIDE 6 AF 8 nævnes fællesforelæsninger om Europæisk kulturhistorie der er lagt 

ind med 2 timer om ugen på 3. semester. På 4. semester er der lavet 

forslag om BA projekt seminar med studieteknik, orienteret mod 

projektarbejde, tværgående og fagspecifikke og evt. knyttet til de 

valgfag der er på de enkelte fag.  

Der er lagt op til at fagene tænker i eksisterende kurser, talecafe på 

spansk tæller i regnskabet for 4. semester, men henvender sig også 

til andre semester studerende.  

Ekskursioner/studieture kan tælle med i regnskabet. Planen skal 

være færdig inden undervisningstilmeldingen for efteråret 2014. 

Karsten Schou vender tilbage til SN, når den er færdig. 

  

Ad 6) Portugisiske og Brasilianske Studier BA og BA tilvalg (bilag 3 

og 4). Godkendelse 

Studienævnet udtrykte bekymring for om der er undervisere og 

studerende til den enorme grad af valgfrihed på tilvalg? 

Der skal være samspil mellem BA og tilvalg og ikke separat under-

visning. Der skal være et studenterunderlag for at kunne udbyde 

separat undervisning. Optaget der forventes at blive meldt ind er 30 

studerende, det vil sige at der kan optages op til 30 studerende.  

 

Det skal sikres at alle BA tilvalgskurser findes på den ordinære BA 

på samme tidspunkt. Kirsten og Maiken mødes med Sandi. 

 

I forbindelse med behandling af punktet var der enighed i studie-

nævnet om at det skal undersøges hvad der er baggrunden for en 

ændret terminologi. Som eksempel kan nævnes at ’intern censur’ 

nu betegnes ’intern prøve ved flere eksaminatorer’ og ’uden/ingen 

censur’ nu er ’intern prøve ved én eksaminator’. Det er vigtigt, at 

nævnet er bekendt med den terminologi der bruges i forbindelse 

med studieordninger. Maiken undersøger dette og vender tilbage 

ved næste ordinære møde.  



 

SIDE 7 AF 8  

Ad 7) Prøveform B til Valgfag 2, Engelsk BA, 2005-ordning (bilag ef-

tersendes). Drøftelse og beslutning 

 

Studienævnet beslutter at prøveform B/syge-omprøve til Valgfag 2, 

Engelsk BA 2005-ordningen er: 

 

Bunden hjemmeopgave, 24 timer, 3-5 normalsider. 

 

Ad 8) Lukning af Rumænsk studieordning? Diskussion 

Proceduren for varsling af lukning skal klargøres. Det blev diskute-

ret om ToRS kan være interesseret i at overtage Rumænsk, dette 

skal undersøges. 

Lukning af Rumænsk skal være et beslutningspunkt til næste ordi-

nære studienævnsmøde. 

 

Ad 9) Undervisningsevaluering Efteråret 2012 (bilag 5 omdeles under 

mødet). Orientering og godkendelse 

Punktet blev udsat, da undervisningsevalueringen ikke var færdig 

til gennemgang. Nævnets medlemmer påpeger at det er vigtigt næ-

ste semester at undervisningsevalueringen er afsluttet inden seme-

sterstart. 

Evalueringen er også vigtig i forhold til akkreditering. 

 

.  

Ad 10) Undervisningsevalueringsprocedure. Nedsættelse af udvalg. 

Drøftelse og beslutning 

Manglende internetforbindelse er et problem for den elektroniske 

evaluering. 

Mulighed for indsigt når der deles kursusrum er stadig et problem 

(andre undervisere kan se de studerendes kommentarer). 

Der skal være længere frist til at evaluere, det vil sige at evaluerin-

gen skal være åbent for de studerende i længere tid end dette seme-

ster. 

Nævnet diskuterede om evalueringer i princippet skal være offent-

lige eller fortrolige. 

 

Det besluttes at der nedsættes et udvalg, der blandt andet skal be-

skæftige sig med frekvens af evalueringen, mulig ændret teknisk 

form, fuld, systematisk evaluering m.m.  

 

Der bør være mulighed for projekter i forbindelse med undervis-

ningsevaluering. Det kan fx være evaluering med fokus på oversæt-



 

SIDE 8 AF 8 telse i løbet af 2 semester, forskellige former for forsøgsordning, 

hvor der spørges til sammenhængende forløb, eksamensevaluering, 

evaluering efter eksamen (sammenhæng mellem undervisning og 

eksamen) m.m. 

 

Hvor mange deltagere: 2 VIP – 3 studenterrepræsentanter. Udval-

get nedsættes på det nye studienævns konstituerende møde d. 1. fe-

bruar. 

 

Ad 11) Eventuelt 

Jørn nævnte et nyt projekt, hvor der sendes et skema til nye stude-

rende. Heri spørges til deres krav, forventninger og håb til hvordan 

deres uddannelse vil være. Det skal sendes ud som et link sammen 

med optagelsesbrevet (fx Survey Exact). 

 

Ikke SN medlemmer (studieleder, AC-vejleder) behøver ikke del-

tage i det konstituerende møde. 

 


