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M Ø D E R E F E R A T  14. APRIL 2016 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk  

Møde afholdt: 13. april 2016, kl. 13.15-15.00  

Sted: Engerom, lokale 24.2.62  

Referent: Marianne Boch   

Til stede: 

Jørgen Staun (studienævnsformand), Kirsten Kragh (studieleder), Ulla Rah-

bek (VIP engelsk), Anna Vestergård Jacobsen (AC-vejleder, observatør), 

Julie Valvik (studenterrepræsentant for germansk og romansk), Anne Kjøl-

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

Kæregård Jørgensen (studenterrepræsentant for germansk og romansk), Mi-

chael Hieronymus V. Hougaard (studenterrepræsentant for engelsk), Jan 

Gustafsson (VIP germansk og romansk) ), Mia Kokine Joensen (studenter-

repræsentant for germansk og romansk) og Marianne Boch (referent).  

 

Erling Strudsholm (VIP germansk og romansk) deltog fra kl. 13.50 

 

Afbud:  

Kristina Petkovska Lund (studenterrepræsentant for germansk og romansk). 

 

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Ingen meddelelser  



 

SIDE 2 AF 4  

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

 

Ingen meddelelser  

 

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

 

Studieleder Kirsten Kragh meddeler, at undervisningsplan for E16 og F17 

næsten er på plads med de nye besparende tiltag – herunder de nye BA-       

studieordninger 2016 som tages i brug på 1. år. 

 

Evalueringsrapport for efteråret 2015 er nu tilgængelig på nettet. 

 

Instituttet har modtaget de nye ansøgertal for september optaget 2016, til  

vores nye KA-uddannelse i Interkulturelle markedsstudier, samt de øvrige  

KA-uddannelser. Studienævnet kan glæde sig over det positive ansøgertal til  

samtlige af vores KA-uddannelser. 

 

Fakultetsledelsen har besluttet, at sætte studieordningsarbejdet på hold i  

foreløbigt 1 år. Det giver U&S mulighed for at gennemtænkte nye metoder  

til arbejdet med studieordninger.  

 

Siden sidste studienævnsmøde har studieleder Kirsten Kragh holdtl  

møde med de øvrige studieledere på fakultetet, hvor de blev enige om at be-

de prodekanen for uddannelse om at tage følgende punkter op på 

det kommende SSK-møde d. 27. april: 

 

1. Reeksamen: er der mulighed for at bede de tvangstilmeldte om en 

bekræftelse af fremmøde inden reeksamen med henblik på at undgå 

unødvendig planlægning af eksaminer, hvor kandidaterne ikke mø-

der op? 

2. 8-timers krav på KA: Hvordan håndterer vi det på små fag? Kan vi 

evt. udarbejde et katalog over aktiviteter der kan ’tælle med’? 

3. Frafald på KA: er det muligt at krydstjekke KA-indskrevne, dels in-

ternt på KU, dels med andre uddannelsesinstitutioner, så vi hurtigt 

kan udskrive de KA-studerende der er indskrevet på en anden ud-

dannelse og dermed sikre at de ikke optræder i frafaldsstatistikken? 

4. Studiestartsprøve: Kan vi nå at ændre formen i studieordningerne 

med virkning fra 1. september 2016, så den kan gennemføres i løbet 

af de første to uger og dermed føre til udskrivning inden 1. oktober? 

5. Projektorienteret forløb: mulighed for fælles introforløb 

6. Fælles evalueringsprocedure for BA-projekter, specialer og 

praktikrapporter 



 

SIDE 3 AF 4  

Ad 4) Orientering fra merit- og dispensationsudvalget 

 

Det blev bemærket at en enkelt dispensationssag vedrørende et 5. speciale-

forsøg stod uafklaret. Dette afstedkom en diskussion om principperne for 

forlængelse af specialeafleveringsfrist i forhold til indgåelse af ny speciale-

kontrakt, og det blev besluttet at dette punkt skulle sættes på dagsordenen 

som selvstændigt punkt ved næste møde. Ellers ingen bemærkninger. 

 

Ad 5) Frafald og fastholdelse 

 I lyset af instituttets store frafaldsproblem nedsatte Institutleder Jørn Boisen  

i december et udvalg med følgende kommisorium:  

• at identificere frafaldsmønstre og årsager til frafald, herunder 

frafald på forskellige uddannelses-trin 

• at udarbejde et katalog af anbefalinger til handlinger og indsat-

ser, der vil kunne reducere frafald. 

• at undersøge muligheden for at gøre 1. semester til et særligt 

sprogligt opgraderingsforløb og udarbejde et forslag til en studieordnings-

struktur, hvor der tages højde for anbefalingerne. 

Udvalget præsenterede på et møde i april deres arbejde for Institutleder Jørn 

Boisen, som kom med kommentarer og ændringsforslag til det videre for-

løb. Herefter skal studienævnet og fagmiljøerne inddrages i det viderearbej-

de. 

 

Ad 6) Genoptagelse af underviserpris og årets studerende 

Det blev besluttet at genindføre prisen som Årets underviser. Studienævnet 

vedtog, at studieleder og studienævnsformanden i forbindelse med gennem-

gang af undervisningsevalueringerne, skal være opmærksom på mulige kan-

didater, som herefter indstilles til prisen. 

Der udover blev det besluttet at indføre en pris til årets fagmiljø, som skal 

honorere dem, som gør noget aktivt for fagmiljøerne, for at skabe faglige ar-

rangementer, sociale aktiviteter og aktiv studiekultur på faget.  

 

Ad 7) Opgaveaflevering i ferieperioder og weekend 

Studienævnet besluttede, at større opgaver der skal afleveres i løbet af se-

mesteret skal være skrevet ind i semesterplanen ved semesterstart, med an-

givelse af en bredere defineret skriveperiode. Dette gælder også de såkaldte 

’mid-term essays’.  



 

SIDE 4 AF 4 Bundne hjemmeopgaver som fastlægges af eksamenssekretariatet i eksa-

mensperioden kan ligge meget tæt op af hinanden og både ved ugeopgaver 

og 48-timers eksaminer, kan weekenden inddrages, når blot der i skriveperi-

oden også indgår hverdage.  

 

Ad 8) Forhåndsgodkendelse af kurser i udlandet 

Studienævnet besluttede, at Studienævnsformand Jørgen Staun og AC-

fuldmægtig Anne Kjølby udarbejder et notat, som beskriver studienævnets 

procedure i de sager, hvor KA-studerende som skal på udveksling er kom-

met i klemme pga. tolkningen af undergraduate kurser på udenlandske uni-

versiteter.  

Forslag til proceduren kunne være, at studienævnet forhåndsgodkender 4. 

års kurser, ved de udenlandske universiteter – Alternativt kommer de stude-

rende ikke på udveksling. 

 

Ad 9) Studiesag af principiel art    

Studienævnet drøftede den gældende praksis i forhold til holddispensatio-

ner, og der var i nævnet enighed om, at studerende i forbindelse med ansøg-

ning om holddispensationsansøgning i videst muligt omfang stilles ens med 

studerende, som indsender individuel dispensationsansøgning    

 

Ad 10) Eventuelt 

Ingen bemærkninger 

 

 

Jørgen Staun   Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen 

Studienævnsformand    Næstformand 


