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M Ø D E R E F E R A T  23. APRIL 2013 

Forum Studienævnet Engerom  

Møde afholdt: 17. april 2013  

Sted: Mødelokale 24.2.62  

Referent: Maiken Møldrup Pedersen  

Til stede: Kirsten Kragh (formand), Erling Strudsholm, Jan Gustafsson, 

Pernille Rytterhuus, Laura Havemann, Stephanie Kim Löbl, Amir Susic, 

Karsten Schou (studieleder), Anne Kjølby, Jørgen Staun og Maiken Møl-

drup Pedersen 

 

Afbud fra: 

Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen, Ulla Rahbek og Kristian Hvelplund (1. 

suppleant) 

Dagsorden: 

1. Meddelelser fra formanden 

2. Meddelelser fra næstformanden 

3. Meddelelser fra studieleder 

4. Merit- og dispensationsudvalget (Bilag 1) Orientering 

5. Retningslinjer om forlænget tid til eksamen (Bilag 2) Drøftelse og 

beslutning 

6. Forældelse af prøver (Bilag 3) Drøftelse og beslutning 

7. Stave- og formuleringsregler i skriftlige opgaver (Bilag 4 Karsten). 

Orientering og drøftelse 



 

SIDE 2 AF 4 8. SN forretningsorden (Bilag 5 eftersendes). Beslutning 

 

Formanden gjorde opmærksom på, at Eventuelt var forsvundet fra dagsor-

denen og tilføjes derfor som punkt 9.    

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

KU er blevet partner i COURSERA, verdens vigtigste platform for internet-

baserede kurser. KU’s kurser på COURSERA går i luften til efteråret. Hvert 

af fakulteterne har budt ind med 1-2 kurser. HUM har et kursus om danske 

film og tv-serier, som er på programmet i foråret 2014. Jens Erik Mogensen 

er medlem af KU’s styregruppe for projektet. Se: https://www.coursera.org/. 

 

Efter en lang høringsperiode har fakultetets direktion besluttet at stramme 

førsteårsprøvekravet således at den studerende nu skal deltage i alle prøver 

på 1. år og have bestået disse prøver (i alt 60 ECTS) senest efter 2. år. Sam-

tidig arbejdes der på at stramme op om aktivitetskravene særligt på KA-

uddannelserne ved at gøre det muligt at trække lister i STADS over stude-

rende som ikke lever over til aktivitetskravene og tilbyde disse en samtale 

hvis man ikke lever op til kravet om at bestå 30 ECTS om året. Hvis man er 

mere end 60 ECTS bagefter tilbydes der også en samtale. Man må max bru-

ge 3 år på en KA-uddannelse.  

 

SN har på sit møde i april besluttet at støtte forslag fra fakultetet om at be-

grænse meritoverførsel af prøver der er bestået under stærkt forældede stu-

dieordninger, der ikke indeholder både krav til viden, kompetencemål og 

færdigheder; det vil i praksis sige prøver der er bestået på studieordninger 

fra før 1. september 2005. SN har dog henstillet at fakultetet indfører en 

passus om, at lempe muligheden for meritoverførsel fra ældre studieordnin-

ger hvis kun specialet mangler.  

 

Karsten Schou har på fakultetets opfordring udarbejdet et notat der beskri-

ver faglige mål for sprogkompetencen dels i bachelorprojektet og dels i 

kandidatspecialet. Disse er behandlet i studieleder- og studienævnsfor-

mandskredsen og siden på SN-møde i april. Det er tanken at en kort version 

af disse faglige mål skrives ind i studieordningerne med henblik på at sikre 

en ensartet bedømmelse af sproget i disse skriftlige opgaver. 

 

Med henblik på at udbrede og højne interessen for studienævnets arbejde 

hos de studerende har SN taget initiativ til at udarbejde et nyhedsbrev i stil 

med dette til de studerende. Anne Kjølbye er tovholder på projektet. 

 

https://www.coursera.org/


 

SIDE 3 AF 4 Diverse udvalg nedsat af SN arbejder fortsat med udarbejdelse af 37-timers 

ugeplaner, udvikling af tværfagligt kursus på 4. semester i BA-

projektforberedelse, studieteknik mv., udvikling af tværfaglige fagelementer 

i både fremmedsprogs- og litteraturdidaktik på fagenes gymnasieprofiler, 

evalueringsprocedure, udvikling af nye KA-profiler mv. 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Ingen meddelelser 

 

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

Orientere om status på Sprogsatsning, der er frist 1. maj for indstilling til 

rektor. Aktiviteterne skal være forskningsbaseret og kan derfor få stor be-

tydning for fagene. 

 

Gennemførselstiderne er for lange, specielt på KA uddannelserne. HUM 

FAK har de længste gennemførselstider, her er studerende i gennemsnit 4 år 

om at gennemføre en KA der er normeret til 2 år. Ministeriet vil se resultater 

i løbet af 2-3 år ellers vil der blive tale om økonomiske sanktioner. Der læg-

ges nok op til kommende regelstramninger.  

 

Samarbejde med CBS. Der har været afholdt workshop for underviserne, 

hvor det faglige indhold blev diskuteret. Akkrediteringsansøgning skal sen-

des 1. maj. Arbejdsgruppen har i første omgang fået til opgave at være et in-

terim studienævn der påtager sig arbejdet med denne studieordning.  Kar-

sten Schou forventer at tage en udgave af den nye studieordning med til næ-

ste SN møde til orientering (den 15. maj). 

 

Ad 4) Merit- og dispensationsudvalget 

Bilaget omdeles på mødet, det er ikke færdiggjort. Der er et efterslæb i for-

hold til orientering af SN. Maiken laver nye procedure i samarbejde med 

merit- og dispensationsudvalget og får studentermedhjælp til at hjælpe. 

 

Ad 5) Retningslinjer for forlænget tid til eksamen 

Der bliver stillet spørgsmål ved hvordan Fakultetet kan lave formelle regler, 

som studienævnet ikke vil kunne tilsidesætte, da Universitetsloven er rime-

lig klar på dette punkt.  Dokumentets status må være som retningslinjer og 

der udtrykkes betænkelighed ved dokuments status og fremtid? Nævnet 

vælger at opfatte dokumentet som et procespapir.  

Nedenstående sendes som høringssvar til HUM FAK: 

1. Hvornår er det rimeligt at medbringe en ’personlig hjælper’ ved ek-

samen? Vi mener det udelukkende skal være muligt i tilfælde hvor 

fysiske handikap kræver det; dvs. ikke som det fremgår af bilag 1 i 

tilfælde af fx koncentrationsbesvær. 



 

SIDE 4 AF 4 2. Det fremgår af notatet at studerende med særlige behov kan forlange 

at få stillet hæve-sænkebord til rådighed; den mulighed har vi ikke 

umiddelbart resurser til at tilbyde; kan fakultetet hjælpe os i disse 

sager? 

3. Vedr. punkt 4, opmærksomhedspunkt 3: Vi ønsker at fastholde det 

kontrastive i det centrale fag og er ikke interesseret i kun at lade det 

indgå i oversættelsesprofilen. Engerom har for år tilbage været med-

virkende til at indføre en mulighed for at studerende med andet mo-

dersmål end dansk kan gå op til en alternativ prøve efter 3 forsøg på 

den ordinære oversættelseseksamen, men vi har siden ved dispensa-

tion indført muligheden for at den alternative prøve kan søges alle-

rede ved reeksamen efter 1. eksamensforsøg. Dette for at undgå dels 

urimeligt mange nederlag med menneskelige omkostninger i forsøg 

på at opnå det umulige, dels for at undgå at 4.-, 5.- og 6.-

gangsdispensationer bliver rutine. 

4. Hvilken status har notatet? Er det tanken, at en endelig version skal 

offentliggøres på nettet? Hvis ja, foreslår vi, at kun skemaet i Bilag 1 

offentliggøres. 

 

Ad 6) Forældelse af prøver 

Studienævnet støtter forslaget til formulering men foreslår at tilføje, at der 

evt. kan meritoverføres fagelementer fra før 2005, hvis kun specialet mang-

ler. 

 

Ad 7) Stave- og formuleringsregler i skriftlige opgaver 

Studienævnets medlemmer udtrykker bekymring for udlændingen i forhold 

til reglerne. Hvad med fremmedsproget – gælder der samme krav? Skal vi 

gøre noget for at det er muligt for de studerende at opøve disse krav. Næv-

nets medlemmer er enige i at det nye pædagogiske center skal se på området 

og byde ind med mulighederne. 

På Engerom er reglerne implementeret i alle studieordninger, der er sprog-

prøver der hvor det er relevant. Studienævnet bakker op om notatet og ser 

det som gældende, når man skriver på dansk.  

 

Ad 8) SN forretningsorden 

SN godkender forretningsordenen. Maiken sender den ny godkendte forret-

ningsorden til dekanen.  

 

Ad 9) Eventuelt 

Ingenting til dette punkt. 


