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Punkt 1. Meddelelser fra formanden 
Formanden havde følgende meddelelser: 
 
a) Undervisningsevalueringer fra E11 er lagt på nettet: 

http://engerom.ku.dk/ominstituttet/studieledelse/studienaevn/  
b) Status på BA- og TV-ordninger 2012 – der mangler stadig småting 
c) Rapporter fra censorformandskaberne er kommet – der er aftalt et møde med engelsk i næste 

uge, da rapporten her har peget på nogle praktiske problemer i forbindelse med afvikling af 
eksamen 

d) Skrivekonsulenterne formodes at lukke – dette tages op under eventuelt  
e) Formand og studieleder har udarbejdet nogle KA-forløb, som opfordrer til mere selvstudium. 

Det bliver fremlagt for fagkoordinatorer i morgen og på akademisk lærerråd snarest 
f) 31. januar – FAK afholder konference om fremmedsprog med deltagelse af rektor 
 
Punkt 2. Meddelelser fra næstformanden 
Næstformanden havde følgende meddelelse: 
 
Næstformanden takkede for godt samarbejde – nævnet takkede Sebastian for den store indsats. 
 

http://engerom.ku.dk/ominstituttet/studieledelse/studienaevn/
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Punkt 3. Meddelelser fra studielederen 
Studielederen havde følgende meddelelser: 
 

a) Teoretisk pædagogikum i sin ny form udbydes af AU og SDU i fællesskab– der skal etable-
res et netværk mellem institutionerne – vi deltager i dette netværk  

b) I morgen afholdes første møde i udvalget, der skal se på Åbent Universitets fremtid 
c) STÅ-indtjeningen for Engerom 2011:  

Instituttet har haft en fremgang på 67 STÅ – dette svarer til 9 %. 14 ud af de 67 ligger på 
CIP’s Academic English. Engelsk har selv haft en fremgang på 30 STÅ, fransk på 9 STÅ, itali-
ensk har en lille tilbagegang, spansk har produceret 20 ekstra STÅ – heraf ligger de 10 på de 
to TV-pakker Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation samt Interkulturelle er-
hvervskompetencer og kommunikation. Tysk har haft en fremgang på 6 STÅ mens portugi-
sisk og nederlandsk er gået væsentligt tilbage grundet manglende optag.  

d) Optag på KA samlet i 2011 – engelsk 80, italiensk 4, spansk 22, fransk 10, tysk 6.  
 
Punkt 4. Orientering fra merit- og dispensationsudvalget  
Studienævnet tog den udsendte oversigt til efterretning.  
Det blev dog besluttet, at praksis omkring dispensation til en kommenteret oversættelsesopgave 
efter tre dumpede forsøg for studerende, som ikke har dansk som modersmål, skal tages op som 
en generel diskussion i forbindelse med de nye studieordninger på mødet i marts. Hanne Jansen 
og Henrik Gottlieb inviteres til mødet. 
 
Punkt 5. Skriftlig feedback på hjemmeopgaver – herunder BA-projekter 
Formanden har efterspurgt en fælles mere formaliseret praksis for feedback på hjemmeopgaver 
herunder BA-projekter – det præciseres, at feedbacken forventes at være mundtlig.  
Studieleder påpeger, at det er et krav i forvaltningsloven, at hvis man beslutter noget som offent-
lig ansat, har man også pligt til at give en begrundelse herfor.  
SN kan eventuelt opfordre til, at feedback bliver normsat – f.eks. 15 minutter. Jørgen Staun fore-
spørger, om der har været en praksis på fag med BA-projekt uden mundtligt forsvar – det svarer 
nævnet nej til.  
Nævnet sender en opfordring til tillidsrepræsentanterne, om at arbejde på en form for ensretning, 
som kan indstilles til ledelsen. Mundtlig feedback kan indgå som en del af retteprocessen eller som 
en del af vejledningsprocessen. Nævnet opfordrer til, at det formaliseres, så undervisere ved, at 
studerende har krav på denne feedback. 
 
Punkt 6. BA-ordninger 2012 – prøveform B til aktiv undervisningsdeltagelse 
Fakultetet har pålagt, at nævnet finder en prøveform B til eksaminer aflagt ved aktiv undervis-
ningsdeltagelse – dog ikke de eksaminer, hvor aktiv undervisningsdeltagelse er en eksamensforud-
sætning.  
Forslaget går på en bunden skriftlig hjemmeopgave med en tidsbinding. Erling nævner, at denne 
prøveform også skal kunne bruges af fjernstuderende, som ikke kan deltage i undervisningen.  
Nævnet vedtager, at prøveform B skal være en bunden skriftlig hjemmeopgave med en tidsbinding 
på 48 timer. Pensum skal være det samme som ved ordinær eksamen og spørgsmålet skal stilles 
bredt – det svarer til formuleringen ”fuldt pensum”.   
 
 



 3 

Punkt 7. BA-ordninger 2012 – fastlæggelse af tidspunkt for BA-projekt 
Hidtil har formuleringen i studieordningerne været, at projektet skal skrives på 3.år. Det indstilles 
til nævnet, at det præciseres i de nye studieordninger, hvordan denne formulering skal tolkes. 
Nævnet følger indstillingen om at skrive i ordningerne at 120 ECTS skal være bestået, før BA-
projektet kan skrives. Disse 120 ECTS kan både være fra den studerendes centralfag og tilvalg. 
 
Punkt 8. Anvendelse af PC ved skriftlige præsenseksaminer uden hjælpemidler på 2005-ordninger 
Formanden har taget kontakt til SAMF, SUND og JURA med henblik på at benytte deres fælles 
computerlokale med rensede PC’er. Formanden har fået en positiv tilbagemelding – teknisk set er 
der ikke noget i vejen for, vi kan få lov til at benytte tilbuddet, men styregruppen skal spørges. De 
har møde snarest og vender tilbage med svar.   
Formanden beder fagkoordinatorerne om at lave en oversigt over hvilke eksaminer, det kan kom-
me til at dreje sig om. 
 
Punkt 9. Undervisningsudbud E2012 
Efterårets kurser 2012 skal meldes ind til fakultetet pr. 15. februar. Udbuddet er det vigtigste – 
ikke hvem der skal undervise i de pågældende kurser.  
 
Engelsk:  
Planen har stadig huller, da D-VIP’er ikke systematisk er fordelt endnu. Der kan stadig komme 
mangler ved valgfag og frie emner – bl.a. skal der udbydes mere indenfor amerikanske studier. 
Der startes et nyt forløb med gymnasierettet tilvalg på engelsk på ÅU – dette har tidligere trukket 
et fuldt hold. Tilvalgsmønstre 2, 3, 4 og 5 udbydes ikke fra tilvalgsordningen 2007. 
 
Italiensk:  
Renæssancekundskab – dette udbydes igen som et BA-tilvalg med samundervisning med ÅU. 
Frie emner: Italiensk vil gerne køre et frit emne som en slags studiekreds fremfor et decideret for-
løb med forelæsninger. 
 
Fransk: 
Åbent Universitet: Grammatik og version samt videnskabsteori – skal dette fordeles på to aftener 
eller skal det holdes på en? Semestret kan eventuelt forlænges nogle uger – eller der kan lægges 
et par seminarer ind på lørdage.   
 
Spansk:  
Der synes at være et problem med kontrastivt sprog, der optræder i den ny studieordning for det 
gymnasierettede kandidattilvalg, men som ikke er med i undervisningsplanen.  
 
Tysk:  
Basissprog – dette bliver undervist på to hold – dette skulle lette problemet lidt med tidligere pro-
blemer ved grammatik. 
Fagkoordinator har bedt om at Tysk sidder over et år på ÅU, da de er underbemandede. Nævnet 
synes, at det er et uhensigtsmæssigt tidspunkt at sidde over på, da udmeldingen er, at ÅU er en 
vigtig prioritering i øjeblikket. Det skal diskuteres, om instituttet kun skal udbyde samlede BA-
forløb via ÅU, da det er det, som er ideen med ÅU frem for Folkeuniversitet. 
Nævnet opfordrer tysk til at starte et BA-forløb i 2013 – nævnet giver dermed tilladelse til at tysk 
ikke udbyder kurser på ÅU i 2012.  
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Europaprofilen – dette afhænger af CEMES og det fælles udbud her på FAK og TEO 
 
Konklusion: Der er ansættelser undervejs – disse skal dække mange af de steder, der står NN. 
Ledelsesgruppen har besluttet, at der køres to hold på fransk, tysk og spansk hele første år - deref-
ter samundervisning på 3. og 4. semester.  
Nævnet principgodkender udbuddet. Punktet tages op igen på februarmødet – med henblik på 
revisioner. 
 
Punkt 10. Faglig binding af frit emne på KA 2008 (fransk) 
ACE har i deres rapport kommenteret, at der er faglige bindinger inden for sprog og litteratur, men 
ikke inden for samfundsfag på den franske kandidatuddannelse.  
Der indstilles til, at der laves en binding, som hedder, at et af de fire frie emner skal være inden for 
det samfundsfaglige område. Nævnet godkender indstillingen. Formand og studieleder laver en 
formulering, som rundsendes til nævnet inden den sendes til fakultetet. 
 
Punkt 11. BA-ordninger 2012 – brug af hjælpemidler 
Det kan overvejes, om der skal tages en overordnet principiel beslutning på fakultetet, angående 
brug af PC og dermed internet ved skriftlige eksaminer. Nævnet nedsætter et udvalg, som skal 
kigge de nye 2012-ordninger igennem med henblik på hjælpemidler og internetadgang. Udvalget 
består af Laura, Karsten, Jørn (formand) og Erling. En af de nye studenterrepræsentanter, som 
træder ind i nævnet på næste møde opfordres til at deltage i udvalget.  
Udgangspunktet vil være at starte med at sende forespørgsler rundt til andre institutter eller uni-
versiteter for at spørge, hvordan de forholder sig til problemet.  Nævnet vil gerne have en tilba-
gemelding inden næste møde. 
 
Punkt 12. Evaluering af studiementorordningen 
Der har generelt været positive tilbagemeldinger på studiementorordningen.  
Næstformanden kommenterer, at diskussionen også har været oppe i fagrådene, hvor der også er 
fremkommet positiv feedback. Studerende har dog efterlyst mentortimer i grammatiske discipli-
ner.  
Studieleder foreslår, at der i forbindelse med de nye studieordninger udvikles forløb med hjælpe-
lærere til regulær støtte til undervisningen. Derudover kan der være nogle mere ”coaching-agtige” 
forløb, som kan varetages af mentorer. 
 
Punkt 13. Status på evaluering af undervisning E2011 
Nævnet har taget til efterretning, at der ved næste undervisningsevaluering skal sondres i gruppe-
rummene mellem de kurser, hvor der er flere undervisere på. Dette gælder også valgfag.     
Nævnet har også taget til efterretning, at der ikke være to skemaer (dansk og engelsk) i gruppe-
rummene – skemaet skal i stedet være tosproget hvis muligt. Jørn forsøger at skrive de to skemaer 
sammen til et.  
Evalueringerne peger på et problem med valgfag på tysk, spansk og fransk. Studerende udtrykker 
et ønske om mulighed for at vælge fokus fra starten af forløbet. Jørn opstiller et par modeller til 
valgfag, som han fremlægger på næste møde. Der kan eventuelt laves en overgangsmodel i efter-
året 2012 med fagspecifikke valgfag, så der ligger nogle erfaringer at bygge på i de nye 2012-
studieordninger. F.eks. kan man starte ud med en undervisningsgang, som introducerer de tre 
søjler tidligt i forløbet, så de studerende kan vælge fokus. Det kunne eventuelt følges af et forløb, 
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hvor underviser ikke nødvendigvis behøver at være til stede i to konfrontationstimer hver uge. 
Jørn opstiller et par modeller til valgfag, som han fremlægger på næste møde. 
Evalueringer skal fremover stadig sendes til fagkoordinatorer til kommentering. Derefter sendes 
de til nævnet. Fagkoordinator skal ikke længere sammenskrive rapport, da dette gøres automatisk 
ved den elektroniske evalueringsprocedure. 
 
Punkt 14. Eventuelt 
Status på prisuddeling: Der er kommet en indstilling til årets studerende men ikke til årets under-
viser. Nævnet konkluderer derfor, at der ikke er basis for en prisuddeling i år. Punktet tages op 
igen på studienævnets møde i september. 
 
Engelsk oversættelse: Version tæller 50 % og oversættelse tæller 50 %. Man skal bestå den ene for 
at få lov til at gå til eksamen. Det må man ikke længere, da man ikke må tvinge en studerende til at 
tage en bestået delprøve om. Kan vi evt. gå tilbage til 4 ECTS og 3,5 ECTS? Dette er sendt til FAK 
som forslag. Engelsk arbejder videre med denne rettelse med henblik på studienævnsbehandling 
snarest. 
 
 
Kirsten Kragh     Anne Kjølby 
Studienævnsformand    Fungerende sekretær 
 
 


