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Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk  

M Ø D E R E F E R A T  4. JUNI 2013 

Forum Studienævnsmøde  

Møde afholdt: 15. maj 2013  

Sted: Engerom lokale 24.2.62  

Referent: Maiken Møldrup Pedersen  

Til stede: 

Kirsten Kragh (formand), Erling Strudsholm, Jan Gustafsson, Pernille Ryt-

terhuus, Laura Havemann, Stephanie Kim Löbl, Amir Susic, Karsten Schou 

(studieleder), Anne Kjølby, Jørgen Staun, Mikkel Gorm Kæregård Jørgen-

sen, Ulla Rahbek, Anna Lena Sandberg, Maiken Møldrup Pedersen (refe-

rent). 

Dagsorden: 

1. Meddelelser fra formanden 

2. Meddelelser fra næstformanden 

3. Meddelelser fra studieleder 

4. Merit- og dispensationsudvalget (bilag 1) Orientering 

5. Portugisisk BA og BA TV til endelig godkendelse (bilag 2 og 3) 

Drøftelse og beslutning 

6. Engelsk KA til endelig godkendelse (bilag 4) Drøftelse og beslut-

ning 

7. Nye KA studieordninger og profiler Diskussion 



 

SIDE 2 AF 5 8. Fælles KA studieordning med CBS, Tysk, Fransk og Spansk Orien-

tering 

9. Vilkår for skriftlige stedprøver med hjælpemidler (bilag 5) Drøftelse 

og beslutning 

10. Eventuelt 

 

 

Ad 1) 

Orientering om diverse udvalg: 

37-timers uge udvalget 

Kirsten sender idekatalog for hhv. ”Løbende sprogtræning”, ”Academia” og 

”Humanist 24/7” ud til fagkoordinatorer den 15. maj, der er deadline for ud-

fyldte skemaer først i juni måned. Arbejdet skal fremsendes til Det Humani-

stiske Fakultet senest 1. juli 2013. 

Didaktik udvalget 

Fristen for udvalgets arbejde er udsat, da der har været udfordringer i for-

hold til litteratur-didaktik kurset. Et forslag vil forhåbentligt kunne behand-

les på næste møde. 

Evalueringsudvalget 

Udvalget forventer at have en indstilling klar til SN mødet den 19. juni. Der 

er blevet arbejdet med spørgeskemaets udformning, rammerne for evalue-

ringen m.m.  

 

Ad 2) 

Pernille Rytterhuus stopper som studerende på KU til sommer og der skal 

derfor findes en ny næstformand.  

 

Valg af næstformand som punkt på juni mødet. 

 

Ad 3) 

Studieleder Karsten Schou orienterer om at Institutleder Jørn Boisen er ble-

vet kontaktet af Center for IT Innovation som tilbyder hjælp i forhold til 

brugen af IT i uddannelserne.  

 

Der planlægges et kommende møde i SN i september 2013. 

 

Ad 4) 

Studienævnet tog den udsendte oversigt til efterretning.  

 

Fremover sendes det til nævnets medlemmer elektronisk (sendes kun til KU 

mai/alumnimail).  

 



 

SIDE 3 AF 5 Ad 5)  

Nævnets medlemmer er enige i, at det ikke skal være et krav til en propæ-

deutikeksamen at studerende skal være i stand til at bruge IPA og transskri-

bere i IPA (kompetencemål og faglige mål, side 9 i BA og side 5 BA TV). 

Kravene skal derfor fjernes fra ordningerne. 

 

Studienævnet godkender ordningerne under ovenstående forudsætninger. 

 

Ad 6) 

Studieleder Karsten Schou orienterer om, at han den 6. maj 2013 fik tilba-

gemelding fra fakultetet om, at der var grundlæggende problemer i den En-

gelsk KA. Der er derfor lavet ændringer, som fremgår af det medsendte bi-

lag.  

 

De studerende fremhæver, at det ikke er optimalt fra et studentersynspunkt 

og de indvendinger de studerende havde tidligere, er blevet fejet af banen. 

Det er derfor vigtigt, at hjemmeopgaven kommer til at ligge i forlængelse af 

undervisningen. Der opfordres derfor til samarbejde mellem underviseren 

og eksamensadministrationen for at løse dette. 

 

Nævnets medlemmer spørger ind til, om der er sat tid af til vejledning i for-

bindelse med aflægning af praktikforløb?   

 

Studienævnet godkender ordningen, men tilkendegiver klar utilfredshed med 

proceduren fra Det Humanistiske Fakultet.  

 

Ad 7) 

Der har været flere diskussioner blandt de involverede i forhold til udform-

ningen af de nye KA studieordninger. Hvor mange fagelementer skal bindes 

og hvordan? Hvordan skal de små fag leve op til fagudbud? Hvis der skal 

udbydes min. 4 kurser pr. semester bliver frit emne illusorisk, da det er lig 

med kursusudbuddet. 

 

Studienævnsformanden foreslår at vi tager profilerne ud af KA uddannel-

serne. Kan der i stedet laves et profilkatalog (tilvalgskatalog og profil inden 

for eget fag)? Dette ville kunne bidrage til at hæve fagudbuddet på de små 

fag. 

Studielederen understreger, at vi skal undersøge hvad vi må lave af kon-

struktioner med Det Humanistiske Fakultet. Der er tale om Latinamerikap-

rofilen, Oversættelsesprofilen, Europaprofilen og forhåbentligt en ny profil 

med blandt andet globalisering, internationale forhold, NGO og kulturkend-

skab på tværs.  



 

SIDE 4 AF 5 På mødet med Det Humanistiske Fakultet i juni måned kan det tages op, om 

det er muligt at fjerne profilerne i ordningerne. Der kan evt. indføres en pa-

ragraf hvor det står, at det er muligt at tage følgende profiler (dermed behø-

ver profilen ikke at være specificeret i studieordningen, men kan være et 

selvstændigt dokument).   

 

Nævnets medlemmer er enige om, at hvis der skal ændres ved profilerne er 

der for kort tid til indlevering til september, for at kunne lave en ny profil og 

ændre meningsfuldt i de eksisterende. 

 

Ad 8) 

Studienævnets medlemmer udtrykker en generel bekymring i forhold til stu-

dieordningen og processen der er gået forud.  

 

Angående det planlagte mundtlige forsvar på specialet undrer SN sig i for-

hold til historikken om mundtlig forsvar. 

 

Der udtrykkes også bekymring i forhold til den virksomhedstilknytning som 

et krav. Det kan blive et problem for de studerende, hvis det er et decideret 

krav og ikke kun en mulighed. 

 

Der mangler udprøvning af sprogfærdighed i ordningen. 

 

Karsten Schou sammenfatter studienævnets forbehold og formidler dem til 

arbejdsgruppen. 

 

Ad 9) 

Der stilles spørgsmål ved om og hvorfor gode noter er plagiat? 

 

Et forslag er, at der kan etableres eksamensbruger på computeren, der ad-

skiller noter fra eksamenssituationen.  

En anden løsning kan også være hjemmeopgaver og stedprøver uden hjæl-

pemidler. 

 

Studielederen gør opmærksom på, at der er brug for at SN forholder sig til 

hvad en stedprøve er og hvad er brug for af hjælpemidler. Det er ikke for at 

forhindre brugen af noter til eksamen, men derimod for at alle er klar over 

definitionen.  Hvad mener vi med en stedprøve og hvad mener vi med hjæl-

pemidler? 

 

Studienævnet beslutter at specificerer antal normalsider for en skriftlig 

stedprøve: 

3 timer – max 4-6 



 

SIDE 5 AF 5 4 timer – max 6-8 

5 timer max 8-10 

 

Studienævnet understreger, at ved en stedprøve tæller kun tekst produceret 

på stedet. Ovenstående sideantal er vejledende i forhold til hvad det er sand-

synligt at producere til en stedprøve. 

 

Antal vejledende normalsider er gældende fra denne eksamenstermin. Hvis 

den afleverede eksamensopgave er væsentligt længere end de vejledende 

sideantal, kan der overvejes om den skal undersøges for evt. plagi-

at/eksamenssnyd. 

 

Ad 10)  

Ingenting til dette punkt. 

 

Beslutning: Til juni mødet skal fastsættes datoer for SN møderne til efter-

året. 

 

 

 


