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M Ø D E R E F E R A T  19. MARTS 2021 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk  

Møde afholdt 17. marts 2021, kl. 13.15-15.00  

Sted Zoom  

Referent Marianne Boch  

Til stede 

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

Kirsten A. Jeppesen Kragh (studieleder), Jan Juhl Lindschouw (VIP 

germansk og romansk), Johan Pedersen (VIP germansk og romansk), 

Birgitte S. Schmidt (studenterrepræsentant for germansk og romansk), Bjørn 

Markmann (studenterrepræsentant for germansk og romansk), Fie Dahl 

Hansen (studenterrepræsentant for engelsk), Anne Kjølby (observatør) 

og Emil Skov Teisen (observatør, germansk og romansk). 

Afbud fra 

Christian Jensen (studienævnsformand), Astrid Wenzel Tøttenborg 

(observatør), Malene Krab Koed Eriksen (observatør).  

 

Dagsorden 

1. Meddelelser fra formanden 

Johan Pedersen er stedfortrædende formand, da Christian Jensen er på 

barsel. Johan informerede om, at Fakultetets målplan er sat på 

dagsordenen efter studienævnet modtog dagsordenen – derfor blev en 

revideret dagsorden eftersendt. Studienævnet diskuterede processen og 



 

SIDE 2 AF 44 nævnet fik mulighed for at sende skriftlige indmeldinger til Johan 

Pedersen senest den 23. marts 2021. Hvis der er kommentarer til, hvad 

der kan sættes ind i fakultetsplanen fra Engeroms lokale plan, kan man 

sende det direkte til Anne Kjølby.  

2. Meddelelser fra næstformanden  

Næstformanden meddelte, at Gudrid Gudjonsson, der deltog som 

observatør ved studienævnsmødet den 17. februar 2021 med henblik på 

at indtræde som studenterrepræsentant for germansk og romansk, 

alligevel ikke har mulighed for at indtræde i studienævnsarbejdet, da hun 

er optaget af andre forpligtigelser. I stedet deltager Emil Skov Teisen 

som observatør i dagens møde, da han kunne være interesseret i at stille 

op til studienævnet.   

3. Meddelelser fra studielederen  

Studielederen meddelte, at ledelsesgruppen har udarbejdet et 

Linjeledelsesnotatet, som er blevet godkendt i LSU. Notatet beskriver 

fordeling af opgaver blandt uddannelsesledere og studieleder. Modellen 

med en fælles uddannelsesleder for fransk og italiensk videreføres; dog 

med en koordinatorfunktion på 30 timer til en VIP fra den uddannelse, 

som uddannelseslederen ikke er fra.  

Der har været afholdt Corona koordineringsmødet - Der kommer en 

fælles udmelding fra Indre By om hvad der sker efter 1. april 2021.  

4. Orientering merit- & dispensationsudvalget (bilag 1) Orientering og 

beslutning  

Studienævnets medlemmer havde opklarende spørgsmål til sag nr. 6 og 

7.  Marianne Boch og Birgitte S. Schmidt redegjorde for udvalgets 

beslutninger. Herefter tages orienteringen til efterretning.  

5. Portugisisk og planer for lukning (bilag 17) Drøftelse 

Katrine Andersen og Georg Wink deltager under behandling af dette 

punkt.  

Anne Kjølby og Georg Wink indledte med, med at fortælle om 

processen. Det har været en lang proces, hvor studerende og faggruppe 

bakker op om lukningen. Der er ikke længere grundlag for en fuld 

uddannelse i portugisiske og brasilianske studier. I stedet tilbydes et KA-

tilvalg til en bredere studentergruppe fra efteråret 2021, så uddannelse 

inden for det portugisisk og brasilianske området fortsætter. Portugisiske 

og brasilianske studier har med deres innovative og erhvervsorienterede 

tilgang inspireret og bidraget positivt til vores andre uddannelser og det 

har været til gavn for hele instituttet. Studienævnet tager indstilling om 

lukning til efterretning.  

6. Kursusbeskrivelser E21 og F22 (bilag 2-13) Godkendelse 



 

SIDE 3 AF 44 De fremsendte kursusbeskrivelserne for engelsk, kunne ikke åbnes af 

alle. Nævnet aftale, at Marianne Boch genfremsender bilagene og der 

gives en frist til på fredag, hvor nævnets medlemmer har mulighed for at 

komme med indvender. 

Kursusbeskrivelserne godkendes med forbehold for at formalia tjekkes.  

7. Pensumbestemmelser (bilag 14-15) Drøftelse 

Der er kommet en henvendelse med ønske om at 

pensumbestemmelserne opdateres, da de er udarbejdet før de nye 

bachelorstudieordninger. Studienævnet er enige i, at der er behov for en 

revision. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal arbejde med 

revisionen. Gruppen nedsættes på næste møde.   

8. Udkast til evaluering af klyngevejledningsformatet (bilag 16) 

Drøftelse 

Klyngevejledning fungerer rigtig godt inden for nogle fagligheder og 

mindre godt inden for andre. Vi skal ikke drage forhastede konklusioner 

men hellere evaluere det grundigere og lære af de ting, som fungerer 

godt. Det handler om at fokusere på, om der er en pædagogisk og 

didaktisk fordel ved klyngevejledning. Det er vigtigt at beholde en form 

for fleksibilitet, så der ikke laves ét fast koncept, som alle skal følge. Det 

er meget afhængigt at emne og homogenitet i klyngen. Det fremsendte 

udkast til evalueringsspørgsmål blev diskuteret. 

Studenterrepræsentanterne påpegede, at der er et par problemer med, 

hvordan spørgsmålene stilles. I nogle af tilfældene er der for få nuancer, 

og det virker til, at man kun spørger efter positiv feedback. 

Studienævnet besluttede, at der ved afslutningen af dette semester laves 

en minievaluering pr. klynge med åbne spørgsmål, så der kan samles op 

på de gode erfaringer. Dette kan så følges op af en mere grundlæggende 

evaluering næste år. Punktet udsættes til et senere møde mhp. opfølgning 

og nedsættelse af udvalg. Det foreliggende spørgsmål blev ikke fundet 

egnede til brug i første omgang. 

9. Planer for uddannelsesevaluering af italiensk Drøftelse 

Kirsten orienterede om den kommende proces. Uddannelsesevalueringen 

skal inkludere en proces omkring en bæredygtig uddannelse i et større 

og længere perspektiv. Dermed skal evalueringen også inkludere 

forskningsmiljøets rolle i uddannelsen samt andre relevante emner. Der 

er nogle forslag til, hvordan uddannelsen kan struktureres bedre, fx ved 

at omlægge propædeutik. Studienævnet er enige i, at det giver mening at 

udvide uddannelsesevalueringen til dette format.  

10. Uddannelsesredegørelsen – Engerom 2021 (bilag 18) Godkendelse 

Der var en diskussion af de anvendte formuleringer og anvendte 

procenttal. Enkelte medlemmer gjorde opmærksom på, at der er mangler 



 

SIDE 4 AF 44 i forhold til censorrapporter. Det skyldes at disse endnu ikke er modtaget 

fra censorkorpsene, men Anne Kjølby forklarede at disse var på vej. Der 

bemærkes, at der er meget mangelfulde tal på dimittendundersøgelserne, 

Anne Kjølby forklarer, at der har været meget få svar. Der var forslag 

om at ændre formuleringerne, så de blev mindre kvantitative.  

Redegørelsen godkendes under forudsætning af disse ændringer. 

Eventuelle ændringsforslag kan også sendes til Anne Kjølby i løbet af 

torsdag. Redegørelsen sendes derefter til nævnet igen.  

11. Eventuelt  

Ingen bemærkninger 

 


