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M Ø D E R E F E R A T  15. SEPTEMBER 2015 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk  

Møde afholdt: 16. september 2015, kl. 13.15-15.00  

Sted: Engerom, lokale 24.2.62  

Referent: Marianne Boch  

Til stede: 

Jørgen Staun (studienævnsformand), Kirsten Kragh (studieleder), Anna Le-

na Sandberg (VIP germansk og romansk), Erling Strudsholm (VIP ger-

mansk og romansk), Jan Lindschouw (VIP germansk og romansk), Kristian 

Hvelplund (VIP engelsk), Martin Calatayud (studenterrepræsentant for en-

gelsk), Anna Vestergård Jacobsen (AC-vejleder, observatør), Anne Kjølby 

(observatør).  

Afbud fra:  

Ulla Rahbek (VIP engelsk), Signe Kirk Andersen (studenterrepræsentant for 

germansk og romansk), Laura Bech Hansen (studenterrepræsentant for ger-

mansk og romansk), Kristina Petkovska Lund (studenterrepræsentant for 

germansk og romansk), Jan Gustafsson (VIP germansk og romansk), Mikkel 

Gorm Kæregård Jørgensen (studenterrepræsentant for germansk og ro-

mansk). 

Dagsorden: 

1. Meddelelser fra formanden 

2. Meddelelser fra næstformanden 

3. Meddelelser fra studieleder 



 

SIDE 2 AF 4 4. Orientering fra merit- og dispensationsudvalget (bilag 1) Oriente-

ring 

5. Undervisningsevaluering – F15. Orientering. 

6. Undervisningsevaluering – årshjul og frister. Diskussion og beslut-

ning. 

7. Tilpasning af KA-studieordninger til eksamenskataloget. Diskussion 

og beslutning.  

8. Italiensk BA 2016. Diskussion. 

9. Italiensk BA-TV 2016. Diskussion. 

10. Italiensk KA-SF 2016. Diskussion. 

11. Eventuelt 

Dagsorden: 

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Ingen meddelelser 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Ingen meddelelser 

 

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

Studieleder Kirsten Kragh meddelte kort om den økonomiske situa-

tion. Der ses i øjeblikket på forskellige løsningsmodeller til hvor-

dan vi kan spare penge på undervisning. En mulighed kan være 

større undervisningshold. Her er vi udfordret på undervisningsloka-

lernes størrelse. Instituttet har kun begrænset adgang til de store 

undervisningslokaler, som har plads til 60-80 studerende.  

Der vil i den nærmeste fremtid blive nedsat en arbejdsgruppe, som 

skal se på undervisningen på KA-uddannelserne, og se om under-

visningen kan gøres mere rentabel.   

 

Engelsk har på KA-uddannelsen optaget ca. 50 studerende ekstra i 

dette semester. Det skyldes at der har været en fejl i ansøgnings-

proceduren, som der nu er rettet op på. 

 

På SSK-mødet blev udfordringerne ved Studiefremdriftsreformen 

tilmeldingskrav drøftet.  

 

Udfasning af gl. studieordninger. 1½ år efter nyeste studieordning 

er trådt i kraft, lukker den tidligere studieordning ned. Det er blevet 



 

SIDE 3 AF 4 besluttet, at studerende ikke overføres til ny studieordning. Stude-

rende som ikke har færdiggjort deres uddannelse skal søge studie-

nævnet om dispensation til at færdiggøre under gl. studieordning. 

 

Studieleder Kirsten Kragh gør opmærksom på arrangementet: Ud-

dannelsesdag, som foregår den 22. september fra 9-16 i festesalen.  

 

 

Ad 4) Orientering fra merit- og dispensationsudvalget 

Studienævnet tager orienteringen til efterretning. 

 

Ad 5) Undervisningsevaluering – F15. 

Studieleder Kirsten Kragh og Studienævnsformand Jørgen Staun 

har gennemgået kursusevalueringerne for F15 og primært set på 

kurser klassificeret som B og C. Kritik som går på det studieord-

ningsstrukturelle forhold, er der taget højde for i revisionerne af 

studieordninger. Hvis kritikken går på den enkelte underviser, vil 

der blive fulgt op af enten Institutlederen eller Studieleder. Institut-

leder følger op på H-VIP og Studieleder følger op på D-VIP.    

 

Ad 6) Undervisningsevaluering – årshjul og frister 

Årshjulet blev gennemgået og der var enighed om at fristerne hav-

de fungeret i foråret og vi derfor går videre med den fastlagte plan. 

Det skal dog bemærkes, at der var fejl i ugenumrene på planen, 

men at datoerne var korrekte. 

Punkt 2 i planen skal ændres til forventningsafstemning / mundtlig 

evaluering, da det ligger for tidligt i semester til at kunne være en 

midtvejsevaluering.  

Planen revideres og der udsendes en mail om evaluering. 

 

For at opnå en højere svarprocent, blev det foreslået, at evaluerin-

gen kunne gøres til en del af den aktive undervisningsdeltagelse. 

 

Ad 7) Tilpasning af KA-studieordninger til eksamenskataloget 

Efter forslag fra Studieleder Kirsten Kragh, blev det besluttet at åb-

ne for revision af KA-studieordningerne, så eksamensformerne i 

studieordningerne tilpasses de eksamensformer som er repræsente-

ret i vores eksamenskatalog. 

 

Ad 8) Italiensk BA 2016 

I forbindelse med akkreditering af Italiensk studiet, har der været 

afholdt seminar og i den forbindelse er faget blevet opmærksom på 

nogle forbedringspunkter, som faget ønsker at ændre for at afhjæl-



 

SIDE 4 AF 4 pe frafaldet. På bagrund af dette har Studienævnet fået en ny frist 

til 1. oktober 2015 for indlevering af revisioner af de Italienske stu-

dieordninger.   

 

Ad 9) Italiensk BA-TV 2016 

Jfr. Ad 8 

 

Ad 10) Italiensk KA-SF 2016 

Jfr. Ad 8 

 

Ad 11) Eventuelt 

I engelsk-gruppen er der utilfredshed med de fastlagte prøveformer 

på KA-kurserne. Der arbejdes derfor på at finde en løsning, som 

har opbakning fra alle undervisere i engelsk-gruppen. Forslaget 

kommer i hørring snarest.  

 

Studieleder Kirsten Kragh gør opmærksom på, at aftagerpanelet 

skal inviteres til møde i november måned. Studienævnsformand 

Jørgen Staun undersøger, om vi, grundet den økonomiske situation 

må udskyde dette.  


