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M Ø D E R E F E R A T  12. AUGUST 2015 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk  

Møde afholdt: 12. august 2015, kl. 10.00  

Sted: Engerom, lokale 24.2.62  

Referent: Maiken Møldrup Pedersen  

Til stede: 

Jørgen Staun (studienævnsformand), Erling Strudsholm (VIP germansk og 

romansk), Jan Gustafsson (VIP), Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen (sup-

pleant for studenterrepræsentant for germansk og romansk), Anna Lena 

Sandberg (VIP germansk og romansk), Ulla Rahbek (VIP engelsk), Laura 

Bech Hansen (studenterrepræsentant for germansk og romansk), Martin Ca-

latayud (studenterrepræsentant for engelsk), Anna Vestergård Jacobsen 

(AC-vejleder, referent) og Anne Kjølby. 

 

Afbud fra:  

Kirsten Kragh (studieleder), Signe Kirk Andersen (studenterrepræsentant 

for germansk og romansk), Kristina Petkovska Lund (studenterrepræsentant 

for germansk og romansk). 

 



 

SIDE 2 AF 3 Dagsorden: 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Formanden har ingen meddelelser 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Næstformand Laura Bech Hansen meddeler, at der bliver udskift-

ning af studenterrepræsentanterne i SN, fordi Kristina er i Malmø 

på udveksling, Laura stiller op som formand for HUM rådet og 

Mikkel er tilbage fra sit studieophold i Sydamerika. Martin afleve-

rer snart speciale og udtræder derfor også. Johannes fra engelsk vil 

gerne indtræde i SN og Martin ser efter flere kandidater. 

 

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

Ingen meddelelser fra studieleder 

 

Ad 4) Orientering fra merit- og dispensationsudvalget 

Studienævnet tager orienteringen til efterretning. 

 

Ad 5) Portugisisk BA tilvalg 

Portugisisk BA tilvalg er blevet konsekvensrettet i forhold til den 

nyligt godkendte BA studieordning.  

Studienævnets medlemmer gør opmærksom på elementer der ikke 

er blevet konsekvensrettet i forhold til BA ordningen, primært i 

forhold til eksamensforudsætningerne og beder om en grundig kor-

rekturlæsning.  

 

Studienævnet godkender studieordningen med de ovenstående æn-

dringer. 

 

Ad 6) Portugisisk KA 2016 studieordning 

 

Studienævnet godkender studieordningen 

 

Ad 7) Videnskabsteori- og AFOM fagelement 

SN-medlemmer beder om, at det sikres, at omfanget af det skriftli-

ge arbejde i den aktive undervisningsdeltagelse passer til bestem-

melserne i eksamenskataloget 

Studienævnet beslutter, at bedømmelsen foregår ved flere eksami-

natorer på alle fag og at syge-/omprøven ved aktiv undervisnings-

deltagelse er uændret, dvs. formuleringen skal være ’samme som 

netop ovenfor’. Eneste afvigelse er eksamenssproget, som på en-

gelskfaget er engelsk og på de øvrige fag dansk. Studienævnet til-



 

SIDE 3 AF 3 slutter sig, at den aktive undervisningsdeltagelse alene består af ud-

arbejdelse af projektskitse i AFOM. 

 

Studienævnet godkender fagelementerne med ovenstående ændrin-

ger. 

 

Eksamenskatalog - maksimum angivelse af sideantallet i bund-

ne skriftlige opgaver på 3 timer 

 

Studienævnet beslutter at både skriftlige stedprøver og bunden 

hjemmeopgaver må maksimum være på 10 normalsider (som det 

står i eksamenskataloget). 

 

Ad 8) Engelsk KA kurser E15-F17 

 

Studienævnets medlemmer er enige i, at der for E16 er for mange 

amerikansk litteraturkurser i kataloget.  

Studienævnet ønsker flere sprogkurser, især brede sprogkurser 

f.eks. i sociolingvistik end tilfældet er på nuværende tidspunkt. 

Studienævnet ønsker at mængden af amerikanske litteraturkurser 

og sproglige kurser tages op til genovervejelse. 

Studienævnet understreger vigtigheden af, at der indarbejdes stu-

diemønstre i forhold til udbuddet af kurser og prøveformer koordi-

neres hermed. Det vil være en fordel at kurserne gennemgås for 

prøveformer i forhold til kursusindhold og muligheder for de stude-

rende. 

 

Ad 9) Eventuelt. 

26. august var planlagt som næste SN møde, men det bliver flyttet 

til den 19. august kl. 11-12.30. 

 

Efterårets møderække: 

16/9  13.15-15 

21/10 13.15-15 

18/11 13.15-15 

16/12 13.15-15 


