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Punkt 1. Meddelelser fra formanden 
Formanden havde følgende meddelelser: 
 

a. Ved vintereksamen er 24 studerende dumpet i engelsk grammatik. Der er ansat en instruk-
tor – en kandidatstuderende, som skal hjælpe de studerende med at læse op til reeksamen 
af to gange to timer.  

b. Ved vintereksamen er 24 studerende dumpet i tysk grammatik. Ken Farø har iværksat et e-
læringsprojekt, som skal hjælpe denne gruppe studerende med at læse op til reeksamen.  

c. KU er medvært ved Forskningens Døgn. HUM og især Engerom er blevet bedt om at delta-
ge i dagen, da den i år har fået et EU-tema, så det ville være oplagt at lave noget om spro-
gene i EU. Dagen foregår i et telt på Frue Plads sammen med SAMF, og det er hovedsage-
ligt studerende, som er blevet bedt om at deltage. Initiativet er lagt ud til studenterrepræ-
sentanterne i nævnet og Anne Kjølby er tovholder på projektet.  

 
Punkt 2. Meddelelser fra næstformanden 
Punktet udgår 
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Punkt 3. Meddelelser fra studielederen 
Punktet udgår 
 

Punkt 4. Valg af næstformand 

Pernille Rytterhuus – studenterrepræsentant fra tysk blev enstemmigt valgt til næstformand. Vi 
ønsker tillykke. 
 
Punkt 5. Orientering fra merit- og dispensationsudvalget 
Studienævnet tog den uddelte oversigt til efterretning. 
 
Punkt 6. Undervisningsudbud E12 
Punktet udsættes til mødet i marts. 
 
Punkt 7. KA-tilvalg på fransk 2012-ordningen 
Punktet er en orientering fra formanden om, at KA-tilvalgsordningen (den gymnasierettede) på 
fransk skal justeres inden de nye BA-tilvalgsstuderende på 2012-ordningen når til deres KA-tilvalg. 
Hvis ikke kommer de til at få samme modul to gange (oversættelse), da der er blevet flyttet rundt 
på modulerne. Justeringen skal laves, så den kan sendes til godkendelse på fakultetet pr. 1. sep-
tember 2012.  
Erling Strudsholm kunne orientere om, at der er taget højde for dette i den italienske ordning. 
Formanden undersøger situationen på tysk og spansk. 
 
Punkt 8. Oversættelsesmodul på Engelsk BA 2012 
Oversættelse dansk-engelsk og engelsk-dansk skal oprettes som to separate fagelementer på 3,5 
og 4 ECTS. Dette bunder i, at STADS ikke kan registrere en bestået prøve i et halvt fagelement – og 
det kræves, at begge elementer skal bestås. Studienævnet kunne godkende dette. 
 
Punkt 9. Specialer – definition af genrer 
Der har flere specialestuderendes side været usikkerhed om definitionen af genrer af specialer. 
Herudover har sideantallet også skabt undring – dette gælder for speciale med produkt samt spe-
ciale med feltarbejde. Studienævnet er derfor blevet bedt om at redefinere genrerne samt justere 
sideantallet, så reglerne forenkles. 
 
Studienævnet har besluttet, at for studerende som skriver speciale fra 15. maj 2012 og frem gæl-
der nu følgende regler:  
 
Der er to slags specialer: Klassisk speciale og speciale med produktion/feltarbejde. Alle specialer 
skal være mellem 50 og 80 sider.  
Ved specialer med en oversættelse som produkt må oversættelsen maximalt være på 30 sider og 
den tæller med i det samlede sideantal.  
Ved specialer med andre former for produkter, spørgeundersøgelser, kampagnestrategier, under-
visningsmateriale eller andet formidlingsmateriale skal produktet vedlægges som bilag og tæller 
ikke med i sideantallet.  
 
Dette annonceres på hjemmesiden og ved specialeseminarer. 
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Punkt 10. Udlandspraktik – 30 ECTS 
Der har været flere forespørgsler fra studerende, om der kan laves et praktikmodul på 30 ECTS ved 
praktik i udlandet i stedet for de 15 ECTS, som ordningen siger. Grunden til dette er, at det kan 
være svært for den studerende at finde tid til at tage et modul ved siden af et fuldtidsarbejde. Den 
studerende skal op på de 30 ECTS, da praktikken alene ellers ikke kan forhåndsgodkendes, da den 
så vil være studietidsforlængende og ikke fuldt SU-berettiget.  
 
Studienævnet vedtog, at der ikke kan laves et 30 ECTS modul, da dette vil ligestille praktikken med 
et speciale. I stedet fastsættes en frist i god tid før praktikkens start for indlevering af ansøgning 
om forhåndsgodkendelse af pladsen samt af et frit emne som selvstudium/fjernstudium, da stu-
dienævnet vurderer, at denne konstruktion er mulig, hvis den planlægges i god tid. Sammen med 
ansøgningen om forhåndsgodkendelse af praktikken skal der derfor også foreligge en vejlednings-
aftale med en underviser om selv-/fjernstudium af et frit emne med dertil hørende hjemmeopga-
ve eller skriftlig eller mundtlig eksamensafvikling.   
 
Punkt 11. Oversættelsesrelateret praktikophold 
I KA-ordningerne er der flere forskelle mellem modulerne ”projektorienteret forløb” og ”oversæt-
telsesrelateret praktikophold”, som er tilknyttet oversættelsesprofilen. Disse forskelle går på pen-
sum, bedømmelsesform samt varigheden af praktikperioden. Studienævnet har nedsat et udvalg, 
som skal se på, om det er hensigtsmæssigt at ensrette de to moduler, så forskellene udlignes. An-
ne Kjølby er tovholder for udvalget og kontakter de involverede.  
 
Punkt 12. Valgfagsmodeller 
Der har i de seneste år været utilfredshed blandt de studerende med valgfagsmodulet på fransk, 
tysk og spansk. Flere forskellige modeller har været afprøvet men der har endnu ikke vist sig en 
optimal måde at udbyde kurset på.  
Studienævnet diskuterede for og imod forskellige modeller fremsat af Jørn Boisen, som er koordi-
nator for valgfagsmodulet. Studienævnet kunne ikke på nuværende tidspunkt godkende en enkelt 
af modellerne, da der ifølge nævnet var positive og nødvendige elementer ved flere af dem.  Jørn 
har derfor tilbudt at lave en sammentænkning af de fremsatte modeller, så punktet genoptages på 
næste møde.  
 
Punkt 13. Eventuelt 
Jørn Boisen gav en status på spørgsmålet om hjælpemidler. På andre universiteter findes der stort 
set ikke eksaminer uden hjælpemidler samtidigt med at antallet af stedprøver er reduceret kraf-
tigt. Studerende tager selv computer med til eksamen og netadgang forsøges ikke kontrolleret.  
Da dette er en vigtig debat i forhold til de nye studieordninger vil nævnet tage diskussionen op 
som punkt i løbet af foråret.  
Nævnet ser dog udviklingen gå i retning af, at ”alle hjælpemidler tilladt” betyder, at informations-
søgning på internettet ikke kan ekskluderes. ”Alle hjælpemidler” indebærer dog ikke kontakt med 
andre mennesker. 
 
 
 
Kirsten Kragh     Anne Kjølby 
Studienævnsformand    Fungerende sekretær 
 


