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Punkt 1. Meddelelser fra formanden 
Formanden havde følgende meddelelser: 
 
a. Nyt medlem af studienævnet 
Da Karsten Schou nu er valgt som studieleder, udtræder han af studienævnet og deltager frem-
over i møderne som observatør med taleret. I stedet for Karsten Schou indtræder Dorrit Einersen 
som ordinært medlem. 
 
b. Offentliggørelse af studienævnsreferater 
Referat af studienævnsmøderne vil fremover blive offentliggjort i fagenes grupperum på KU-net. 
 
c. Udlån til Fakultetet 
Jette Lauridsen er – foreløbig indtil 1. januar 2012 – udlånt til Fakultetet for at løse juridiske opga-
ver. Hun er derfor kun på instituttet på onsdage, og det må forventes, at referater af studie-
nævnsmøderne ikke kan udsendes inden for den normale tidsramme. 
 
Punkt 2. Meddelelser fra næstformanden 
Næstformanden havde følgende meddelelser: 
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a. Universitetsvalg 
Der er universitetsvalg i dagene fra den 24. november til den 28. november 2011, og i den forbin-
delse har fagrådene på Engerom opstillet kandidater til studienævnet. Fra engelsk opstiller Laura 
Havemann og Cecilie Louise Kjølholt med Leah Salazar som suppleant. Dette betyder, at næstfor-
manden udtræder af studienævnet fra næste semester. 
 
Pernille Rytterhuus kunne supplere med at oplyse, at der også opstiller tre kandidater fra det ger-
mansk/romanske område. 
 
Fagrådene på Engerom har lavet en støtteliste til Studenterrådets spidskandidat til KU’s bestyrel-
se, og studenterrepræsentanterne opfordrer underviserne til at gøre de studerende opmærk-
somme på valget og bede dem om at stemme, idet en god stemmeprocent ikke kun kommer de 
studerende til gode. Et styrket mandat til de studerende giver således KU’s uddannelsesudbud en 
større legitimitet. 
 
b. Studenterkonference 
Studenterkonferencegruppen (Oetske te Brake, Elilie Bang-Jensen, Katrine Johnson og Sebastian 
Belmark) har stort set færdiggjort planlægningen af studenterkonferencen, idet der dog mangler 
oplysninger om det endelige antal deltagere samt den endelige kommunikation med underviser-
ne. Der er fra KU’s studiemiljøpulje bevilget 15.000 kr., og der vil inden for den nærmeste fremtid 
overalt på KUA kunne ses information om konferencen, der også byder på kaffe og kage. Konfe-
rencegruppen er overbevist om, at konferencen vil blive en succes. 
 
Punkt 3. Meddelelser fra studielederen 
Studielederen havde følgende meddelelse, idet det bemærkes, at der fremover vil blive udsendt 
meddelelsesblad senest dagen før afholdelse af møderne: 
 
a. Undervisningssemestre på 14 uger 
Dekanatet har dekreteret, at et undervisningssemester fremover skal være på 14 uger. Dette in-
debærer ikke nødvendigvis 14 ugers katederundervisning, men at der skal være 14 uger med ”pæ-
dagogisk kontakt”. Instituttets ledelse vil drøfte situationen, idet udvidelse af undervisningen vil 
kræve yderligere ressourcer. Der kommer en mere detaljeret udmelding inden for den nærmeste 
fremtid. 
 
b. Prærekrutteringsaktiviteter   
Den 25. oktober 2011 afholdtes møde med repræsentanter fra de 5 gymnasielærerforeninger med 
henblik på at drøfte prærekrutteringsaktiviteter. Diskussionerne var frugtbare, og resulterede 
blandt andet i, at der vil blive afholdt årlige arrangementer for at holde løbende kontakt med 
gymnasielærerforeningerne. 
 
Hertil bemærkede Erling Strudsholm, at der allerede inden for italiensk er iværksat et projekt i 
samarbejde med 6 – 7 gymnasier. Det er tanken, at dette projekt skal munde ud i én årlig oriente-
ringsdag på instituttet. 
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c. Udvidet studielederkreds 
Fakultetet har nedsat en såkaldt udvidet studielederkreds (USK), som holder sit konstituerende 
møde den 27. oktober 2011. Kredsen består af dekan, prodekan, administrative medarbejdere fra 
Fakultetet og institutter, studieledere, studienævnsformænd og studerende. Fra instituttet delta-
ger Kirsten Kragh, Anne Kjølby og Karsten Schou. Den ikke-udvidede studielederkreds bevares, og 
holder sit næste møde den 11. november 2011. Her deltager studieledere og studienævnsfor-
mænd samt prodekan og studiechef. 
 
d. Aftagerpanel 
Instituttets aftagerpanel er indkaldt til møde den 16. november 2011 med nye studieordninger 
samt situationen omkring portugisisk på dagsordenen. 
 
Punkt 4. Orientering fra merit- og dispensationsudvalget  
Studienævnet tog den udsendte oversigt til efterretning. 
 
Punkt 5. Høring over udkast til kvalitetssikringspolitik for uddannelserne  
Fakultetet har sendt et udkast til kvalitetssikringspolitik til høring i studienævnet, og selv om det 
oprindeligt var udgangspunktet, at instituttet og nævnet skulle afgive en fælles udtalelse, var der 
enighed om, at studienævnet svarer selvstændigt med det formål at markere nævnet som et selv-
stændigt lovfastsat organ. 
 
Der er tale om et meget omfangsrigt udkast, og hovedindvendingen i høringssvaret vil være en 
opfordring til at forkorte udkastet med henblik på at få det til at svare til hensigten – at være et 
implementeringspapir snarere end en strategi. Der er således efter nævnets opfattelse, at papiret 
er alt for detaljeret. 
 
Der vil endvidere i høringssvaret blive peget på faktuelle fejl (f.eks. i forhold til  henholdsvis studie-
lederens og studienævnets ansvarsområder/beslutningskompetencer i forbindelse med undervis-
ningsevaluering, aftagerpanel og studiestart). Hertil kommer, at papiret indeholder flere gentagel-
ser. 
 
Studienævnsformand og studieleder udarbejder et udkast til høringssvar, der udsendes til kom-
mentarer blandt nævnets medlemmer hurtigst muligt inden høringsfristen, der er sat til den 7. 
november 2011. 
 
Punkt 6. Fagelementer til forlængelse af kandidattilvalg 
Formanden indledte punktet med at oplyse om baggrunden for punktet. Der er således kommet 
en henvendelse fra Fakultet, der beder om nævnets godkendelse af, hvilke fagelementer, der skal 
anvendes som tilvalg svarende til i alt 30 ECTS, som tilvalgsstuderende, hvis centrale fag ligger 
uden for Det Humanistiske Fakultet, skal tage. 
 
Studienævnet besluttede, at denne gruppe studerende skal tage tilvalg A og tilvalg B, der er be-
skrevet i de respektive kandidatstudieordninger fra 2008. 
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Punkt 7. Censorformandskabets bemærkninger til udkast til tysk BA 2012 
Censorformandskabet for tysk har fremsat 2 bemærkninger til udkastet til tysk BA 2012, som stu-
dienævnet efter Fakultetets anmodning er blevet bedt om at tage stilling til. Bemærkningerne dre-
jer sig om følgende: 
 
1) Formandskabet roser, at den sproglige kvalitet i skriftlige opgaver skal indgå i bedømmelsen. 

Der foreslås dog et par ændringer i formuleringen i den generelle bestemmelse i udkastets § 5, 
hvilket studienævnet tog til efterretning. 

 
2) Formandskabet finder, at en 24-timers prøve (skriftlig hjemmeopgave) er særdeles problema-

tisk, idet denne prøveform kan give mulighed for at få hjælp til besvarelse af opgaven, hvis på-
lidelighed derfor kan svækkes ved bedømmelsen. Der foreslås i stedet en kortere skriftlig prø-
ve, der skal afvikles på stedet under tilsyn (udkastets § 9, Modul 5 – Tysk talesprog og Tysk i 
funktion).  

 
For så vidt angår 2), var det formandens opfattelse, at der er tale om en principiel diskussion: Skal 
der generelt holdes fast i stedprøver, eller skal der åbnes mulighed for at tilbyde prøver, der er 
mere i overensstemmelse med den virkelighed, som de studerende vil møde som kandidater. 
 
Jørn Boisen udtrykte enighed med censorformandskabet. Efter hans opfattelse, vil det dels være 
umuligt at påpege eventuelt snyderi, dels vil prøveformen betyde en nedgradering af disciplinen. 
 
Hertil bemærkede Karsten Schou, at prøveformen faktisk har været godkendt af studienævnet 
som et pilotprojekt, der i forbindelse med evalueringen heraf viste gode resultater. Han påpegede 
også, at studienævnet tidligere har besluttet, at de pilotprojekter, der gav sig udslag i positive til-
bagemeldinger fra underviserne, skulle fortsætte og integreres i de nye studieordninger. 
 
Erling Strudsholm oplyste, at han har deltaget som censor i et lignende prøveforløb på Aarhus Uni-
versitet, herunder at bedømmelsen ikke havde givet anledning til problemer. Han understregede i 
den forbindelse, at hjemmeopgaven også består af en kommenteringsdel, hvilket stedprøven i det 
konkrete tilfælde ikke gør. 
 
Endelig bemærkede Laura Havemann, at hun ikke fandt anledning til ændringer, når pilotprojektet 
var forløbet godt. 
 
Studienævnet besluttede herefter at afvise censorformandskabets bemærkninger. 
 
Punkt 8. Evaluering efterår 2011 - procedure  
Studienævnet har tidligere drøftet muligheden for at overgå til elektronisk afvikling af undervis-
ningsevalueringen, og Jørn Boisen og Sebastian Belmark har efterfølgende fundet ud af, at Absalon 
har en evalueringsfunktion, der giver mulighed for anonymitet. Det er således ikke nødvendigt at 
anvende den tidligere drøftede mulighed for at anvende Survey Exact til formålet. 
 
Formanden opridsede herefter de punkter, der skal tages stilling til i forbindelse med den fremti-
dige evalueringsprocedure: 
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1. Hyppighed 
2. Digitalisering 
3. Nærmere beskrevet procedure 
 
For så vidt angår 1, var der enighed om den minimumsstandard for evalueringshyppighed, der 
fremgår af Fakultetets notat af 31. marts 2009 (Fælles procedure for undervisningsevaluering), 
hvorefter alle fast tilbagevendende fagelementer evalueres minimum hver anden gang, med min-
dre der har været større ændringer i fagelementet. Hertil skal alle fagelementer, der udbydes før-
ste gang, evalueres. 
 
Med hensyn til 2, var der enighed om, at digital evaluering indføres fra efterårssemesteret 2011, 
og med hensyn til 3, skal der udarbejdes en vejledning, der dels beskriver den tekniske del, dels 
den mere administrative del i form af frister m.v. Hertil kommer, at der skal foretages enkelte ret-
telser i skemaerne. 
 
Der var også tale om at nedsætte en arbejdsgruppe, og da Jørn Boisen og Sebastian Belmark alle-
rede er involveret i forløbet, blev de bedt om at fortsætte som arbejdsgruppe. Jørn Boisen sender 
hurtigst muligt et udkast til vejledning i den tekniske del, som Jette Lauridsen supplerer med den 
administrative del. 
 
Med udgangspunkt i ovenstående konkluderede formanden, at undervisningsevalueringen for 
efterårssemesteret vil omfatte alle KA-emner, alle valgfag og Academic English. Der vil herudover 
blive udtaget stikprøver fra forrige efterårsevaluering, idet eventuelle C-bedømte kurser vil blive 
evalueret igen. 
 
Punkt 9. Ansøgning om fritagelse for aflæggelse af prøve i grammatik 
En studerende på bacheloruddannelsen i fransk har ansøgt om fritagelse for aflæggelse af prøve i 
fagelementet Grammatik og sprogvidenskab og ønsker i stedet mulighed for at tage et frit emne. 
Ansøgningen begrundes med, at det ikke er lykkedes den studerende at bestå prøven i grammatik, 
idet vedkommende har fransk som modersmål. 
 
Et enigt studienævn afviste ansøgningen, og sekretariatet giver således afslag med de begrundel-
ser, dels at grammatik er en så essentiel del af sprogstudium, at det ville være fagligt uforsvarligt 
at dispensere, dels at kompetencemålene ikke kan opfyldes ved at tage et frit emne i stedet for, og 
endelig, at universitetet ved en dispensation ikke kan leve op til at have leveret den viden, der skal 
til, for at den studerende har den faglige profil, der er beskrevet i studieordningen. 
 
Punkt 10. Møderække for resten af 2011 
Det blev aftalt, at der holdes studienævnsmøde i resten af året på følgende tidspunkter: 
 
Onsdag den 16. november 2011 kl. 12.15 – ca. 15.00 
Onsdag den 14. december 2011 kl. 11.15 – ca. 13.00 
 
Møderne holdes således stadig på onsdage, men bemærk venligst de ændrede klokkeslæt! 
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Punkt 11. Eventuelt 
Sebastian Belmark spurgte, om det er normalt, at de studerende bliver forsinkede i forbindelse 
med skrivning af BA-projekter. Jette Lauridsen oplyste, at studienævnet tidligere har vedtaget en 
række tiltag for at fastholde de studerende i projektskrivningen. De vedtagne tiltag findes frem, og 
spørgsmålet forelægges studienævnet til opfølgning på et senere tidspunkt. 
 
Jørn Boisen ønskede status for undervisningsplanlægningen for foråret 2012 oplyst. Karsten Schou 
svarede, at planen vil blive forelagt på novembermødet, men at det rundsendes til fagkoordinato-
rerne forinden, idet kurserne skal oprettes i SIS inden mødet. 
 
 
 
 
Kirsten Kragh     Jette Lauridsen 
Studienævnsformand    Studienævnssekretær 


