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Punkt 1. Meddelelser fra formanden 
Formanden havde følgende meddelelser: 
 
a. 2005-studieordninger 
Det blev på det seneste møde i Den Udvidede Studielederkreds (USK) oplyst, at BA 2005-
studieordningerne afvikles ved udgangen af 2013. Det har tidligere været udmeldt, at 2005-
ordningerne ville blive lukket samtidig med godkendelsen af de nye 2012-ordninger. 
 
b. Åbent Universitets fremtid 
Idet administrationen af Åbent Universitet har vist sig at være tung, er der nedsat en arbejdsgrup-
pe med blandt andet Karsten Schou som medlem. Det er gruppens opgave at komme med en 
”redningsplan”, herunder at vurdere, i hvilke tilfælde, det giver mening at opretholde udbuddet. 
 
c. Efterårets undervisningsevaluering 
Der er to hovedproblemer i de reaktioner, der er kommet på efterårets elektroniske evaluering: 
1. Evalueringsskemaet har for en del kursers vedkommende fejlagtigt været lagt i et fælles kur-

susrum, hvorfor det ikke har været muligt at gennemføre en fortrolig evaluering underviserne 
og de studerende imellem. Der er fra administrativ side blevet reageret så hurtigt som muligt 
på dette. 
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2. Det har ikke været hensigten, at alle evalueringsskemaer skulle aktiveres. At dette alligevel er 
sket, har betydet, at en del studerende har evalueret, uden at dette har været hensigten. 
Fremover vil vedkommende underviser selv skulle aktivere evalueringsskemaet. Dette optages 
på dagsordenen til studienævnets februarmøde 2012. 

 
Punkt 2. Meddelelser fra næstformanden 
Næstformanden havde følgende meddelelse: 
 
Studenterkonference 
Studenterkonferencen, der blev afholdt den 1. og den 2. december 2011, var en stor succes. Der 
var i alt 9 oplæg, hvoraf 3 fungerede som en del af en eksamen eller som en selvstændig eksamen. 
Begge dage var der ca. 20 tilhørere, der både inkluderede studerende, ph.d.-studerende og under-
visere. 
 
Punkt 3. Meddelelser fra studielederen 
Studielederen havde følgende meddelelse: 
 
14-ugers semestre  
Der er indkommet mange fornuftige tilbagemeldinger fra fagene vedrørende tilrettelæggelsen af 
14-ugers semestre. Mange af forslagene indebærer ikke nødvendigvis 2 ugers ekstra konfrontati-
onstimer. Der vil komme en nærmere udmelding om det nærmere indhold af tilbagemeldingerne. 
 
Punkt 4. Orientering fra merit- og dispensationsudvalget  
Studienævnet tog den udsendte oversigt til efterretning. 
 
Punkt 5. Undervisningsudbud F 2012  
Studienævnet godkendte den udsendte oversigt med få justeringer, der foretages af studienævns-
sekretæren sammen med revision af tekst og redaktionelt indhold. Herefter sendes oversigten til 
fagkoordinatorerne til godkendelse inden offentliggørelse. 
 
Punkt 6. Ansøgning fra 1. og 2 års-studerende på fransk BA om dispensation til at anvende PC ved 
alle skriftlige præsenseksaminer uden hjælpemidler 
Formanden redegjorde for indholdet i ansøgningen, der omfatter dispensation til at anvende PC 
ved alle skriftlige præsenseksaminer – også de eksaminer, hvor der i forvejen ikke må bruges fysi-
ske hjælpemidler. 
 
Erling Strudsholm bemærkede, at der ikke kan gives dispensation til brug af PC for franskstuderen-
de alene. Hvis der skal gives dispensation, skal denne udvides til at gælde alle fag.  
 
Studienævnet har tidligere givet afslag på en lignende ansøgning, og der var enighed om, at brug 
af PC er fremtiden, men at der for nærværende ikke gives dispensation. Formanden ville dog, med 
henblik på sommereksamen, undersøge muligheden for at få adgang til et KU-lokale med et stort 
antal PC’er uden netadgang. 
 
Sekretariatet svarer de studerende og spørgsmålet tages op på studienævnets møde i januar 2012. 
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Punkt 7. Tilvalgsstudieordninger 2012 – tysk (BA og KA) 
Fagkoordinatoren var inviteret til at deltage under dette punkt, men var ikke til stede. Studienæv-
net vedtog de rettelser, der blev principgodkendt på novembermødet 2012. 
 
Punkt 8. Opfølgning på undervisningsevaluering F 2012  
Studienævnet godkendte udkastet til rapport over evalueringen, dog med et ønske om, at enkelte 
detaljer blev omformuleret inden offentliggørelse. 
 
Punkt 9. Henvendelse fra CIP angående evaluering af Academic English 
CIP har rettet henvendelse til studienævnet og spurgt, om centret kan bruge sit eget evaluerings-
skema og egen procedure i faget Academic English. Baggrunden herfor er, at det ”almindelige” 
evalueringsskema, herunder elektronisk aflevering, ikke passer til fagets behov. 
 
Studienævnet besluttede, at CIP kan bruge sit eget skema, men at evalueringen skal gennemføres 
elektronisk. 
 
Punkt 10. Ny BA-studieordning for portugisisk  
Sandi Michéle de Oliveira, der deltog under dette punkt, orienterede om, at instituttet har modta-
get en særbevilling (småfag) på 1,7 mio. kr. til etablering af en ny BA-uddannelse i portugisisk (por-
tugisiske og brasilianske studier). Beløbet skal blandt andet dække udgifter til ansættelse af yderli-
gere én lektor, således at faget fremover kan drives af to fastansatte lektorer. 
 
Den foreslåede struktur for uddannelsen, der kræver udarbejdelse af en ny studieordning, fremgår 
af vedlagte oversigt. 
 
Studienævnet takkede for orienteringen, som nævnet foreløbig tog til efterretning. 
 
Punkt 11. Nedsættelse af udvalg vedrørende Årets Underviserpris og Årets Studerende 
I udvalget indtræder Erling Strudsholm, Dorrit Einersen, Laura Havemann og Iben Rasmussen. 
 
Punkt 12. Møderække for 2012 
Der var enighed om, at studienævnsmøderne som hidtil afholdes den 3. onsdag i måneden kl. 
13.15 – 15.00. Dog afholdes første møde i det nye år onsdag den 25. januar 2012 kl. 10.00 – 12.00. 
Til dette møde meldte Iben Rasmussen afbud.  
 
Punkt 13. Eventuelt 
Iben Rasmussen udtræder af studienævnet pr. 1. februar 2012 på grund af udlandsophold. For-
manden takkede Iben for hendes indsats i nævnet. 
 
 
 
Kirsten Kragh     Jette Lauridsen 
Studienævnsformand    Studienævnssekretær 


