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M Ø D E R E F E R A T  06. APRIL 2017 

Forum Studienævnsmøde   

Møde afholdt 18. januar 2017  

Sted Mødelokale 24.2.62  

Referent Marianne Boch (studienævnssekretær)  

Til stede 

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

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

romansk), Christian Benne (VIP germansk og romansk), Mikkel Gorm 

Kæregård Jørgensen (studenterrepræsentant for germansk og romansk), 

Michael V. Hougaard (studenterrepræsentant for engelsk), Rico Birkedal 

Nielsen (studenterrepræsentant for engelsk), Karoline Rastenni 

(studenterrepræsentant for engelsk), Esther Kamille Hjorth og Anna 

Vestergård Jacobsen (observatør) 

Fraværende 

Anne Kjølby (observatør) og Ulla Rahbek (VIP engelsk). 

Dagsorden 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Formanden har ingen meddelelser. 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Næstformanden meddeler, at Rico Birkedal Nielsen (studenterrepræsentant 

for engelsk) fra næste møde overtager posten som næstformand og bliver 

den nye studenterrepræsentant i studienævnets merit- & 

dispensationsudvalg, da nuværende næstformand Mikkel Gorm Kæregård 



 

 

SIDE 2 AF 3 Jørgensen (studenterrepræsentant for germansk og romansk) skal på 

praktikophold i Columbia i forårssemester. 

    

Ad 3) Meddelelser fra studielederen 

 

Studielederen har følgende meddelelser: 

 

a) Udvalget som ser på forenkling af arbejdet med studieordningerne, 

har udarbejdet en rapport som viser at systemunderstøttelse og 

begrænsning af prøveformer vil kunne effektivisere 

studieordningsarbejdet markant. Direktionen har bevilget et tilskud 

til at undersøge mulighederne for lokal systemunderstøttelse 

(studieordningsgenerator). 

b) Dekanen har nedsat 4 arbejdsgrupper bestående af repræsentanter fra 

hele fakultetet. Arbejdsgruppernes opgave er at komme med forslag 

til besparelsesområder. Disse forslag vil blive fremlagt på 

Institutmødet i marts måned.   

c) Projektorienteret forløb har stor effekt for de nyuddannede 

kandidater og hjælper dem til at komme i beskæftigelse umiddelbart 

efter endt uddannelse. Studienævnet bør derfor sikre en bedre 

koordinering, ens informationer og vilkår til alle studerende på tværs 

af fagene. 

d) Næste møde med aftagerpanelet er 8. februar 2017, studielederen 

opfordrer studenterrepræsentanterne til at deltage i mødet. Punkter til 

drøftelse på mødet modtages fremtil den 31. januar 2017.  

 

Ad 4) Orientering fra merit- & dispensationsudvalget 

Studienævnet tog orienteringen til efterretning. 

 

Ad 5) Undervisningsudbud E17 & F18 

 

Studienævnet gennemgik og godkendte kursusudbuddet for E17. 

Engelsk går fra 6 til 5 hold med 35 studerende pr. hold. På Fransk, Tysk og 

Spansk forventer vi fortsat at oprette 2 hold, som fra 2. studieår bliver de 

slået samme til et stort hold. 

 

Ad 6) Undervisningsevaluering E16 



 

 

SIDE 3 AF 3 Studieleder Kirsten Kragh og Studienævnsformand Jørgen Staun har  

gennemgået kursusevalueringerne for E16 og primært set på kurser  

klassificeret som B og C. Hvis kritikken går på den enkelte underviser, vil  

vedkommende blive indkaldt til samtale med Institutleder eller  

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

VIP. I dette semester var der generelt en lav svarprocent. Studienævnet  

bør derfor se på, hvilke tiltag vi kan gøre for at ændre denne kultur og sikre  

en bedre fremtidig praksis for evaluering.    

Grundet tilbagemeldinger om utilfredshed med udformningen af 

evalueringsskemaet, blev det besluttet at nedsætte et udvalg som skal se 

nærmere på evalueringsskemaet og komme med ændringsforslag hertil. 

Udvalget består af Jørgen Staun (studienævnsformand), Erling Strudsholm 

(VIP germansk og romansk), Rico Birkedal Nielsen (studenterrepræsentant 

for engelsk), Karoline Rastenni (studenterrepræsentant for engelsk). 

Udvalget holder første møde den 30. januar kl. 12.00-13.00. 

 

Ad 7) Evt. 

Ingen bemærkninger  

 

 

 


