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Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk  

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

Sted Zoom  

Referent Malene K. K. Eriksen  

Til stede 

 

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

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

germansk og romansk), Christian Jensen (studienævnsformand), 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), Astrid Wenzel Tøttenborg (observatør), 

Malene Krab Koed Eriksen (observatør og referent) og Gudrid Gudjonsson 

(observatør, germansk og romansk). 

Afbud fra 

Anne Kjølby (observatør) 

Fraværende 

 

Dagsorden 

 

1. Meddelelser fra formanden  



 

SIDE 2 AF 66 Studienævnsformanden meddelte, at der er blevet nedsat et kvote 2-udvalg. 

Udvalget består af: Christian Jensen (formand), Jan Juhl Lindschouw 

(repræsenterer fransk og italiensk), Malene K. K. Eriksen (repræsenterer 

studievejledningen), Johan Pedersen (repræsenterer spansk), Fie Dahl 

Hansen (repræsenterer engelsk) og Birgitte (repræsenterer tysk) 

Der er også fundet suppleanter, som kan træde til ved behov. Det er: Kim 

Ebensgaard Jensen (engelsk), Kirsten Kragh (fransk), Katrine Helene 

Andersen (spansk) og Anna Lena Sandberg (tysk). 

 

Studienævnsformanden fortalte, at punkt fem også er et godkendelsespunkt. 

Studienævnet godkendte ændringen.  

 

2. Meddelelser fra næstformanden  

Næstformanden meddelte, at hun har talt med en studerende fra tysk 

(Gudrid Gudjonsson), der kunne være interesseret i at stille op til 

studienævnet. Gudrid vil gerne starte med at deltage i et møde eller to som 

observatør, hvor indeværende møde bliver det første. Birgitte sender den 

studerendes KU-mail til Marianne.  

Christian fortæller gerne om studienævnets arbejde, hvis nogle studerende 

er interesserede i at høre mere. Birgitte vil gerne reklamere for det at være 

studenterrepræsentant i Studienævnet. Det kunne f.eks. være til 

forelæsninger. Astrid opfordrede til, at studievejledningen sammen med 

fagrådene laver en fælles indsats i forbindelse med studiestarten, herunder 

lægger materiale ud i studiestartsmodulet. 

 

3. Meddelelser fra studielederen  

Studielederen meddelte, at der var aftagerpanelmøde i sidste uge. Det gik 

godt, og man mærkede det store engagement blandt aftagerne. Følgende 

blev diskuteret og annonceret: 

 Brugen af oversættelsesværktøjer til online eksamen 

 Lukningen af portugisiske og brasilianske studier, inkl. kommende 

tilvalgsmulighed 

 Arbejdet med gymnasiestrategien. Et arbejde som Lisbeth Verstraete-

Hansen fortsætter med.  

 

4. Orientering merit- & dispensationsudvalget (bilag 1)  

Kirsten spurgte til de sager, hvor der ikke er nogen afgørelse. Christian 

forklarede, at der ofte skal indhentes nye oplysninger, f.eks. dokumentation 

for sygdom. I de tilfælde må man vente med at træffe en afgørelse, til 

studienævnet har modtaget yderligere dokumentation. 



 

SIDE 3 AF 66 Studienævnet diskuterede Covid-19-situationen, hvor flere søger om 

dispensation uden anden begrundelse end Covid-19. Selvom det er en 

usædvanlig omstændighed, kan den ikke bruges som begrundelse i sig selv. 

Ansøger skal altid forklare, hvordan Covid-19 har påvirket vedkommende, 

så det ikke har været muligt at studere/gå til eksamen, og der skal ofte 

vedlægges dokumentation. Johan bemærkede, at studerende, ligesom mange 

andre, kan være meget påvirkede af Covid-19-situationen, uden at der 

nødvendigvis er/kan indhentes dokumentation for det.  

  

Anna spurgte, om studienævnet har set en ny frafaldsstatistik, og om 

frafaldet er steget pga. Covid-19. Kirsten svarede, at det har vi ikke. 

Studerende, der melder sig ud af studiet, bliver ikke spurgt, hvorfor de 

melder sig ud.  

Nævnet havde i øvrigt ingen bemærkninger, og afgørelserne tages til 

efterretning.  

 

5. Omlægning af eksamener til onlineformat, sommeren 2021 (bilag 2 - 

Bilaget beskriver vores ideer fra foråret og kan bruges som 

udgangspunkt for den nye diskussion)  

Christian fortalte, at instituttet af FAK er blevet opfordret til at omlægge så 

mange eksamener som muligt til sommer, inkl. reeksamensperioden i 

august. Nævnet er også blevet bedt om at fastsætte en plan B i de tilfælde 

hvor eksamen ikke omlægges og at kommunikere beslutningerne klart til de 

studerende. Fakultetet har bedt om en tilbagemelding senest 5. marts.  

 

Christian foreslog en fordeling som den, der blev godkendt i august. 

Herefter diskuterede studienævnet en hel eller delvis omlægning. Nævnet 

havde følgende kommentarer og spørgsmål 

 Ulla spurgte, om man kan risikere, at én del af en eksamen bliver fysisk 

og den anden online?  

Det kan man, hvis fx der er åbent for skriftlige eksamener på PBV i 

starten af eksamensperioden men der lukkes ned inden den mundtlige 

afvikles. 

 Birgitte pointerede, at det er vigtigt, at de studerende orienteres om deres 

rettigheder, så de ved, hvordan de skal forholde sig, hvis der f.eks. er 

store tekniske udfordringer til eksamen. 

 Fie foreslog, at den studerende, der skal forberede sig, kan sidde i et rum 

på campus. Derved minimeres risikoen for eksamenssnyd. 

 Kirsten spurgte, hvorfor forberedelsen skal ligge i Digital Eksamen? 

Spørgsmålet førte til en drøftelse af fordele og ulemper ved afholde 

forberedelsen i DE eller i forbindelse med selve eksamen. 



 

SIDE 4 AF 66  Nævnet var generelt fortalere for et ensartethedsprincip, således at 

studerende så vidt muligt stilles ens ift. fordelingen af online/fysiske 

eksamener. 

 Bjørn bemærkede, at de mundtlige eksamener har fungeret fint over 

zoom.  

 

Studienævnet besluttede, at alle eksamener som udgangspunkt omlægges til 

onlineformat, samt at forberedelse til mundtlige eksamener lægges på DE 

med (mindst) 24 timers forberedelsestid. Der kan forekomme undtagelser i 

følgende tilfælde: 

 faggruppen argumenterer for, at de finder det fagligt meget 

uhensigtsmæssigt at gennemføre prøven online. Det kan evt. være prøver 

med meget væsentlige færdighedselementer. Dog skal der stadig være en 

plan B der gør at prøven kan afvikles online, hvis fysisk tilstedeværelse 

viser sig umulig.  

 faggruppen argumenterer for, at en mundtlig eksamen med forberedelse 

gennemføres bedst udelukkende i Zoom (evt. andet program). Dette 

kræver dels at man vurderer at risikoen for eksamenssnyd er minimal og 

dels at eksaminator selv skal håndtere både forberedelsestid og 

eksamination i Zoom. 

 

Studienævnet besluttede at (igen) nedsætte et underudvalg bestående af 

Studienævnets formand Christian Jensen, Studienævnets næstformand 

Birgitte Simone Schmidt og Studieleder Kirsten Kragh. Udvalget har 

bemyndigelse til at træffe afgørelse om de konkrete 

studieordningsændringer i forbindelse med omlægningen, herunder at 

tage stilling til eventuelle undtagelser fra de generelle principper.  

 

6. Undervisningsevaluering E20 (bilag 3)  

Astrid og Bjørn bemærkede, at henholdsvis evalueringen af kultur 1 

(spansk) og hele italiensk mangler. Christian og Kirsten følger op og 

sørger for at de manglende afsnit indsættes i rapporten, før den 

arkiveres. 

Studienævnet drøftede evalueringsformen, der ikke giver et retvisende 

billede af de forskellige delelementer i kurset, fordi evalueringen ikke 

kan differentieres mellem disse elementer og de undervisere der 

varetager dem. Nævnet manede også til forsigtighed ift. at lægge for 

meget vægt på enkelte, specifikke kommentarer.  

Anna spurgte, om studienævnet skal bede om mere standardiserede 

tilbagemeldinger. Hun tilføjede, at der er noget ved 2019-



 

SIDE 5 AF 66 studieordningerne, der ikke fungerer optimalt og efterspurgte en 

evaluering af dem.  

 

Opfølgning: Den endelige evaluering sendes til høring pr. mail. 

 

7. Ændring af uddannelsesnavn for Spansk BA + KA (bilag 4-5)  

Uddannelsen ønsker at ændre navn til Spansk og latinamerikansk sprog og 

kultur på både bachelor og kandidat. Studienævnet godkendte 

ændringen. 

 

8. Nye tillægsspørgsmål om online undervisning til kursusevalueringer 

(bilag 6)  

Christian orienterede om høringen vedr. nye tillægsspørgsmål om online 

undervisning til kursusevalueringerne. Han vurderer, i tråd med de 

øvrige studienævnsformænd på Det Humanistiske Fakultet, at 

spørgsmålene afviger væsentligt fra de hidtidige spørgsmål om 

konsekvenserne af omlægning til onlineundervisning. Spørgmålene 

synes i høj grad designet til at elicitere mere positiv respons, og de 

lægger op til at handle mere om ”digitale værktøjer” en den aktuelle 

omlægning, og sådanne spørgsmål kan håndteres af studienævnene uden 

særligt pålæg om spørgsmål ovenfra. Man kunne stille mere åbne 

spørgsmål, f.eks. ”Hvad synes du har været godt/mindre godt ved online 

undervisning”? 

Studienævnet bakkede op om et høringssvar, hvor man fra studienævnenes 

side bl.a. ønsker mere åbne spørgsmål. 

 

9. Handleplan 2022-2025 (bilag 7)  

Studienævnet syntes ikke, at der var tilstrækkelig med tid til at drøfte 

handleplanen. Christian opfordrede i stedet til, at man sendte 

kommentarer pr. mail inden kl. 16.00 onsdag den 17. februar.  

 

10. Pensumbestemmelser (bilag 8-9)  

Punktet blev udskudt til næste møde. 

 

11. Eventuelt 

 Mødet i marts afholdes den 17. marts 



 

SIDE 6 AF 66  Bjørn fortalte, at man i Studenterrådet er i gang med 

opkvalificeringsforløb for studenterrepræsentanter i studienævnene.  

 Mødeform: Bjørn opfordrede til, at alle sætter x i chatten, hvis de vil 

stille spørgsmål. 

 


