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M Ø D E R E F E R A T  15. DECEMBER 2016 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk  

Møde afholdt 21. juni 2017, kl. 13.15-15.00  

Sted Engerom, lokale 24.2.62  

Referent Marianne Boch  

Til stede 

Jørgen Staun (studienævnsformand), Kirsten Kragh (studieleder), Erling 

Strudsholm (VIP germansk og romansk), Ulla Rahbek (VIP engelsk), Chri-

stian Benne (VIP germansk og romansk), Jan Gustafsson (VIP germansk og 

romansk), Rico Birkedal Nielsen (studenterrepræsentant for engelsk), Karo-

line Rastenni (studenterrepræsentant for engelsk), Esther Kamille Hjorth 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk), Mikkel Gorm Kæregård 

Jørgensen (suppleant/studenterrepræsentant for engelsk), Anne Kjølby (ob-

servatør) og Marianne (referent). 

Fraværende 

Jonas Tobias Milner (studenterrepræsentant for germansk og romansk), Se-

bastian Primdahl Olesen (studenterrepræsentant for germansk og romansk), 

Anna Vestergård Jacobsen (observatør).   

Dagsorden 

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Ingen meddelelser.  

 

 

26. JUNI 2017 



 

SIDE 2 AF 3  

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Næstformanden meddeler, at Jonas Tobias Milner (studenterrepræ-

sentant for germansk og romansk) har modtaget en mail fra en 

gruppe studerende, som klager over en manglende ansættelse. Kir-

sten Kragh (studieleder) orienterede kort om forløbet. Klagen var 

også sendt til Institutlederen, som har svaret de studerende.   

 

Ad 3) Meddelelser fra studielederen 

Studielederen har følgende meddelelser: 

a) Der er indkaldt til Studienævnskonference den 9. oktober 2017. 

Studienævnsrepræsentanter, studieadministrative medarbejdere, 

der har tilknytning til studienævn og til tilrettelæggelsen af det 

studieadministrative arbejde samt studiechefer, studie- og insti-

tutledere kan deltage.  

De foreløbige temaer på konferencen er: 

• Konkrete cases om dispensationssager (eksempelvis sygdom 

og afmelding af fag) – Drøftelse af praksis i studienævnene. 

• Feedback til studerende – Hvordan kan dit studienævn bidra-

ge? 

b) Arbejdet med Engelsk uddannelsesevaluering er påbegyndt og 

godt i gang.  

c) Engelsk KA 2017 er nu oversat til en dansk udgave og det vil 

være denne der har forrang ved evt. klagesager. 

 

Ad 4) Orientering fra merit- & dispensationsudvalget 

Kirsten Kragh (studieleder) spørger til praksis vedr. vurdering af 

ansøgninger om 4. og 5. eksamensforsøg. Ellers ingen bemærknin-

ger.  

 

Ad 5) Placering af specialet 

I forbindelse med justeringen af fremdriftsreformen har Styrelsen 

for Videregående Uddannelser foretaget en ændring af reglen ved-

rørende specialets placering. Det fremgår nu af uddannelsesbe-

kendtgørelsen, at specialet skal placeres på kandidatuddannelsens 

sidste studieår. Specialet skal derfor ikke længere afslutte uddan-

nelsen. 

LT besluttede den 1. februar 2017, at der skal være fælles praksis 

for specialets placering, når det er specialer på 30 ECTS. Studie-

nævnet skal derfor vælge mellem 3 modeller: Placering på 3. seme-

ster, placering på 4. semester eller liggende specialer. Emnet har 

også været drøftet i studielederforum og i SSK samt på direktions-

møde den 6.6. Studienævnet drøftede fordele og ulemper ved de 3 



 

SIDE 3 AF 3 muligheder og konklusion var en placering af specialet på 4. seme-

ster. 

 

Ad 6) MIF undervisningsevalueringsskema 

Dorte Albrechten har ydret ønske om, at MIF kunne benyttet sær-

skilt evalueringsskema til undervisningsevaluering. Studienævnet 

fastholder, at MIF skal benytte samme evalueringsskema som re-

sten af Instituttet.  

 

Ad 7) Lovændring - mulighed for "erkendtlighed" ved ulønnede projekt-

orienteret forløb 

Folketinget har 2. maj vedtaget en ændring af universitets- og SU-

loven, som træder i kraft 1. juli 2017, som gør det tilladt ved pro-

jektorienterede forløb at modtage op til 3.000 kr. pr. måned i er-

kendtlighed fra virksomheden. 

 

Ad 8)     Udkast til forløb ved 8-timers løftet 

              Kirsten Kragh (studieleder) har udarbejdet et udkast til forløb ved 

8-timers løftet, udkastet blev gennemgået og Kirsten Kragh efter-

spurgte forslag til andre muligheder. Kirsten Kragh har noteret stu-

dienævnets input og arbejder videre med udkastet.   

  

Ad 9)     Evt. 

Der er fastsat følgende mødedatoer i E17 

23/8, 20/9, 25/10, 15/11 og 20/12. Alle dage er 13:15-15:00. 

 

  

               

Med venlig hilsen 

 

 

Jørgen Staun   Rico Birkedal Nielsen  

Formand for studienævnet  Næstformand for studienævnet 


