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Referat 

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Maiken Møldrup Pedersen er ansat som ny studienævnssekretær og 

bydes velkommen. Tusind tak til Anne Kjølby for at have udfyldt 

rollen som studienævnssekretær forbilledligt i den mellemliggende 

periode. 

Punkt nr. 11 Undervisningsplan for F13 udgår, som skrevet ved ud-

sending af bilag, da planen ikke har ændret sig siden mødet i juni, så 

det giver ikke mening at sætte den på dagsordenen igen.  

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Ingen meddelelser fra næstformanden 

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

Karsten Schou orienterede om optagetallene for 2012, som ser pæne 

ud. Tallene er følgende; Engelsk 190 optaget studerende, Fransk 57, 

Italiensk 35, Spansk 66 og Tysk 62. Dette svarer mere eller mindre 

til de indmeldte kapicitetstal. 

Der er ved den seneste specialeaflevering indleveret 34 specialer fra 

Engelsk og 8 fra Tysk, Fransk, Spansk og Italiensk. 

Studielederen orienterede om, at der foregår en del ny ansættelser. 

Der er og har været en del stillinger i opslag, hvoraf nogle er besat. 

På spansk er ansat Jan Gustavsson som lektor i latinamerikansk litte-

ratur. 

På engelsk er Joe Goddard ansat som lektor i amerikansk historie,  



 

SIDE 3 AF 9 Ulla Rahbæk er ansat som lektor i postkolonial litteratur, Kristian T. 

Hvelplund er ansat som adjunkt i engelsk oversættelse og Celia Hu-

ghes er ansat som adjunkt i britisk historie.  

På fransk er et professorat i Fransk litteratur under besættelse. Portu-

gisisk genopslås stillingen som adjunkt/lektor.  

 

Den endelige version af den nye eksamensbekendtgørelse er nu til-

gængelig. Se den her 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142560 

 

Der er påbegyndt et samarbejde mellem KU og CBS om sprogud-

dannelser. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som undersøger mulighe-

den for at lave en fælles kandidatuddannelse for sprogene; fransk, 

spansk og tysk. Karsten Schou gjorde opmærksom på, at Engerom 

har peget på det uheldige i at Italiensk, ikke vil blive en del af de nye 

KA uddannelser.  

Arbejdsgruppen er udpeget af rektorerne for KU og CBS og består af 

prodekan, Jens Erik Mogensen, studieleder Karsten Schou og 2 fra 

CBS (Alex Klinge og Mette Skovgaard Andersen). 

Den 1. november er fristen for tilbagemelding fra arbejdsgruppen til 

rektorerne. Studielederen er interesseret i at finde 10 studenterrepræ-

sentanter til en fokusgruppe i forhold til det kommende indhold i den 

nye KA. Der vil også komme en høring i de relevante studiemiljøer. 

 

Ad 4) Merit- og dispensationsudvalget 

Oversigten er ikke klar. Der vil blive lavet en samlet oversigt for 

denne og næste periode, som vil blive fremlagt til næste møde for 

nævnets medlemmer. 

Studienævnsformanden orienterede om at der i forbindelse med me-

rit- og dispensationsudvalgets sidste møde, er givet dispensationer til 

alternative prøveformer i forbindelse med ansøgninger om 6. og 7. 

gangs dispensationer. Disse alternative prøveformer er besluttet på et 

tidligere nævnsmøde og hvis de studerende accepterer prøveformen, 

giver de afkald på deres gymnasiekompetence. Derfor er spørgsmå-

let om man kan blive optaget på den gymnasierettede profil, hvis 

man har frasagt sig sin undervisningskompetence ved dispensation?  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142560


 

SIDE 4 AF 9 Studielederen gør opmærksom på, at studerende bliver optaget på 

hele KA-uddannelsen og derefter vælger profil. De bliver optaget 

med fulde rettigheder.  

Det vil sige, at man formelt frasiger sig gymnasiekompetencen, men 

i praksis kan man godt fortsætte ad den vej og principielt set kan rek-

tor på et gymnasium godt ansætte en kandidat med dette forbehold, 

hvis han eller hun finder vedkommende kvalificeret.  

SN beslutter, at studerende for fremtiden allerede ved 4. gangs di-

spensation skal dokumentere hvorfor et nyt eksamensforsøg er beret-

tiget. Der skal være en klar indikation af, at den studerende har gjort 

noget afgørende for at forbedre sine chancer for at bestå for at den 

nødvendige dispensation kan gives. 

Det vil sige, at der vil blive strammet op på praksis i forhold til frem-

tidige dispensationer. Der skal i den forbindelse laves strukturer i 

forhold til kravene for at kunne få dispensationer i fremtiden, så det 

bliver klart for alle hvilke krav der stilles.  

Ad 5) Portugisisk BA 2013-ordning  

Laura Havemann stiller spørgsmål ved betegnelsen vedr. Bunden 

skriftlig prøve – er det en stedprøve?  

Der skal bruges den samme betegnelse igennem hele studieordnin-

gen og det vil bliver kontrolleret i alle de nye studieordninger. Det 

vil være med udgangspunkt i dokumentet; beskrivelser af prøvefor-

mer på Det Humanistiske Fakultet. 

SN godkender ordningen.  

Tilvalgsordningen skal laves i den nærmeste fremtid. 

Ad 6) Engelsk KA 2013-ordning  

Studielederen orienterer om, at de ønskede ændringer er indsat. Det 

betyder blandt andet, at længden af hjemmeopgaver er sat ned til 15-

20 normalsider. Aktiv undervisningsdeltagelse er fordelt bedre på 

semestrene end tidligere.  

Modul 4 er ændret til en fri længere hjemmeopgave med mundtligt 

forsvar. Studienævnsformanden gør opmærksom på, at det kan være 

problematisk at opgaven er længere end de andre opgaver og samti-

digt udløser færre ECTS (5 ECTS, hvor de andre opgaver er 7,5 

ECTS). 

Studielederen foreslår om det er muligt at ændrer karakteren af op-

gaven, så den bliver mere procesorienteret? Studenterrepræsentan-

terne er klart imod, at den frie hjemmeopgaver mister hjemmeopga-



 

SIDE 5 AF 9 veformen og bliver lavet til procesrapport, synopsis eller lignende. 

Fordelen er netop, at da man har fjernet det mundtlige forsvar fra 

BA-projekterne giver eksamensformen Fri hjemmeopgave med 

mundtligt forsvar, kompetencer som er efterspurgte. Samtidig er den 

længere opgave en fordel før specialeskrivningen. 

SN beslutter, at godkende eksamensformen som den er nu. 

De kursusrelaterede opgaver i prøveform C er nu ændret til eksa-

mensforudsætninger. Den Bundne skriftlige del vægter nu 100 % i 

forhold til karakter efter kritik fra studerende og censorer. 

På side 21 skal der konsekvensrettes i forhold til prøveform C og der 

skal en lidt skarpere formulering i forhold til de 40+40+20 %, det er 

ikke umiddelbart forståligt for alle og kan være vanskeligt at udføre i 

praksis. SN beder Peter Harder om en skarpere formulering. 

Modul 5 er ændret fra praktik til projektorienteret forløb. SN beslut-

ter i stedet at bruge betegnelsen projektorienteret praksisforløb. Det-

te skal fremover ensrettes i alle praktik og projektforløb og indskri-

ves i forbindelse med de kommende reviderede KA-ordninger.  

På side 25 og 48 skal numrene i punktopstillingen ændres. På side 35 

er der et bulletpoint for meget. Der skal læses korrektur på ordnin-

gen inden den sendes til Fakultet. 

SN godkender ordningen. 

Ad 7) Interkulturelle erhvervskompetencer og kommunikation – 

bachelortilvalg  

Ad 8) Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation – kan-

didattilvalg  

SN beslutter at punkterne 7 og 8 tages sammen.  

Baggrunden for den ønskede ændring er, at en 25 siders hjemmeop-

gave i forhold til de pågældende elementer er for meget. Det giver 

ikke mening i forhold til fagelementet og det der ønskes udprøvet. 

Derfor er sidetallet på hjemmeopgaven ændret til 15 sider og derud-

over er tilføjet et mundtligt forsvar til hjemmeopgaven. Argumentet 

for det mundtlige forsvar er, det i det virkelige liv ikke giver mening 

at skulle lave en forretningsplan hvis man ikke også får mulighed for 

at forsvare den. Derfor giver det mundtlige forsvar mest mening i 

forhold til undervisningen på modulet og det, der ønskes udprøvet af 

de studerende. Studielederen fremfører at ledelsesgruppen i stedet 

foreslår en mundtlig eksamen med materiale (hvor materialet fx er 

en forretningsplan)  



 

SIDE 6 AF 9 Umiddelbart syntes nævnet at det er et godt forslag. Efter en debat 

om blandt andet eksamensformen, vægtning i forhold til karakter og 

mulige alternativer når SN frem til 2 muligheder: Bevare den gamle 

model med sænket sidetal (fri hjemmeopgave, 15-20 sider) eller en 

mundtlige eksamen med produkt i stedet. Dette gælder både for BA 

og KA modulet. Der skal tages stilling til vægtning af produkt og 

præsentation, hvis det er denne model der vælges (fx indgår i hel-

hedsbedømmelsen eller 50% til hver?). SN beder Ezio tage stilling 

til hvilken af de nævnte modeller han ønsker. 

Ad 9) Vejledninger til studieordninger  

Kirsten Kragh beskriver kort processen indtil nu. Maiken har fået til 

opgave at gennemgå vejledninger og lave et udkast til en vejledning 

der fungerer som supplement til de nye studieordninger. 

Studielederen gør opmærksom på, at der mangler en overordnet be-

skrivelse, noget der binder sammen så de studerende kan få et ind-

blik i hvor det enkelte fagelement er placeret i forhold til uddannel-

sen. Der er en kort debat om, hvor en sådan beskrivelse hører hjem-

me og SN mener, at det vil være oplagt på de nye uddannelsessider. 

Beskrivelserne skal indeholde tankerne bag strukturen; hvad er det vi 

vil med det her? Både den tematiske og den diakrone udvikling, den 

skal give et holistisk billede af studiet og skal være et selvstændigt 

punkt (pind) på hjemmesiden. 

Nogle af nævnets medlemmer mener dog, at det måske er mere rele-

vant på engelsk end på de andre fag. De overordnede linjer står i 

studieordningerne, hvorimod vejledningerne er praksis. 

Nævnet diskuterer hvor specifikke vejledningerne skal være? Hvem 

er målgruppen - eksternt ansatte eller studerende? 

SN mener at, vejledningerne er mere overordnet og skal ses som en 

skabelon. Mere specifikke oplysninger om de enkelte kurser kan til-

føjes til SIS, hvis nødvendigt. 

Vejledningerne skal godkendes i studienævnet, hvor der skal tages 

stilling til pensumkrav. 

 

Ad 10) Evaluering F12  

Evalueringsoversigt uddelt.  

Der var et minimum af kurser, der skulle evalueres. Der er indkom-

met 5 evalueringer + master i fremmedsprogspædagogik. 



 

SIDE 7 AF 9 Ca. 40 skulle have været evalueret. Anne Kjølby har sendt en venlig 

forespørgsel til underviserne for at bede om de manglende evalue-

ringsrapporter eller eventuelt materialet i papir.  

Nævnet havde en generel diskussion om, hvad gør vi med undervis-

ningsevaluering? Burde administrationen genere rapporterne? Kan 

det gøres administrativt? Fratager der underviseren ansvaret?   

Det er tidligere besluttet i SN at rapporterne sendes til fagkoordina-

torene? 

Flere af nævnets medlemmer mente at der muligvis kan være tale om 

en misforståelse i forhold til proceduren for generering af rapporter i 

Absalon. Derfor beslutter SN at lave en mere klar rutine i forhold til 

undervisningsevalueringen. Det skal meldes ud, at nu går vi i gang 

med evaluering for fuld styrke. Evalueringen skal sættes i gang tidli-

gere, det vil sige de 2 sidste uger af november. Engelsksproget eva-

luering på engelsk og dansksproget på de andre fag. Anne følger op.  

Der skal laves en skrivelse med procedure og vejledning, som skal 

sendes ud til alle undervisere. Det er et stort ønske fra de studerende 

at evalueringen er elektronisk. Skrivelsen skal godkendes på mødet i 

oktober. 

Ad 11) Undervisningsplan for F13 (udgår som skrevet tidligere) 

 

Ad 12) Procedure for selvstudium  

Vejledningen foreslår en procedure for selvstudium på Engerom, 

grundet flere henvendelser fra studerende om hvilke regler der er på 

området.  

Det er nødvendigt med kriterier for hvornår dette kan træde i kraft. 

Studerende, der har brug for et emne til en opgave, hvornår skal de 

studerende have lov til selvstudium? Hvad har de krav på? 

Der foreslås at bruge den gældende norm for vejledning – emne 

uden undervisning? 

Men der er yderligere behov for, at præcisere hvornår den kan træde 

i kraft? Der bliver diskuteret flere modeller; at der skal et godt ar-

gument for ikke at følge undervisning eller i forbindelse med ud-

landsophold. Der kan være 2 scenarier: et kursus man ikke kan følge 

– der retter man opgaverne og udlandsophold, som altid bør støttes 

ved vejledning. Eller regulært selvstudium inden for et emne, som 

der ikke udbydes undervisning i. 



 

SIDE 8 AF 9 Nævnets medlemmer er enige om, at der er forskel på fagene. Dette 

er et større problem på engelsk og derfor er det nødvendigt med sty-

ring. Der skal være en meget god grund til selvstudium. Samtidig 

skal det ikke begrænse de andre fags muligheder for at kompensere 

for det mere begrænsede kursusudbud.  

Der er generel enighed i nævnet om at på engelsk skal opgaveskriv-

ning være tilknyttet et emneforløb. På de andre fag vil der være mere 

frie regler og lempeligere forhold. Men det skal altid være efter afta-

le med den pågældende vejleder. Der skal være ens normer for 

mundtlig og skriftlig vejledning. 

Det bliver foreslået at studerende skal søge om vejledning til selv-

studium inden eksamenstilmelding. Sagen skal være behandlet inden 

fristen for eksamenstilmelding udløber. Det er studielederen der skal 

behandle sagen. Studerende skal have godkendt brugen af vejleder 

både hos vejlederen og studielederen.  

Spørgsmålet skal behandles i ledelsesgruppen på foranledning af TR 

og nævnet vil efterfølgende laver et dokument med gældende regler 

og procedure. 

 

Ad 13) Merit for kurser ved f.eks. CBS  

Oplægget er en principiel diskussion dels af mængden af meritter, 

dels af fagligheden. 

Der spørges ind til om man kan sammenligne med merit fra udlan-

det? Er der den store forskel? Flere af nævnets medlemmer mener, at 

det er et spørgsmål om kvantitet, snarere end fagligt indhold. Det 

diskuteres hvor meget man kan supplere med, der ligger uden for 

kompetenceprofilen. Forslaget er 15 ECTS, udover tilvalg, ved en 

dansk institution. 

SN beslutter at der max kan gives 15 ECTS oveni tilvalg ved en 

dansk institution. 

Ad 14) Fastlæggelse af møderække for efteråret  

10. oktober, 14. november, 12. december 2012. 

Der skal være forberedelse af nyvalg til SN. Studielederposten følger 

studienævnsperioden. Valglister kommer fra centralt hold. SN søger 

flere suppleanter, på alle faggrupper og opfordrer interesserede til at 

melde sig. 

 

Ad 15) Eventuelt 



 

SIDE 9 AF 9 Erling Strudsholm orienterede om, at det har vist sig, at de kommen-

de studerende på italiensk er tilmeldt indplaceringsprøven på den 

nye 2012 studieordning. Det vil sige, at udfordringerne med PC til 

eksamen er aktuel allerede nu og ikke først til næste eksamenster-

min. Dette giver så mulighed for pilotprojekt i forhold til skriftlig 

stedprøve på universitetet under tilsyn med alle hjælpemidler og med 

pc. Erling melder tilbage til SN om erfaringerne fra prøverne. 

 

 

 


