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M Ø D E R E F E R A T  17. JUNI 2016 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk  

Møde afholdt: 15. juni 2016, kl. 13.15-15.00  

Sted: Engerom, lokale 24.2.62  

Referent: Marianne Boch   

Til stede: 

Jørgen Staun (studienævnsformand), Ulla Rahbek (VIP engelsk), Erling 

Strudsholm (VIP germansk og romansk), Anna Vestergård Jacobsen (AC-

vejleder, observatør), Julie Valvik (studenterrepræsentant for germansk og 

romansk), Anne Kjølby (observatør), Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk), Michael Hieronymus V. 

Hougaard (studenterrepræsentant for engelsk), Jan Gustafsson (VIP ger-

mansk og romansk), Mia Kokine Joensen (studenterrepræsentant for ger-

mansk og romansk) og Marianne Boch (referent).  

 

Afbud:  

Kirsten Kragh (studieleder) og Christian Benne (VIP germansk og romansk) 

og Kristina Petkovska Lund (studenterrepræsentant for germansk og ro-

mansk). 

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

 

Formanden har ingen meddelelser. 

 



 

SIDE 2 AF 33 Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

 

Næstformanden har ingen meddelelser. 

 

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

 

Studielederen havde meldt afbud til mødet – derfor ingen meddelelser. 

 

Ad 4) Orientering fra merit- og dispensationsudvalget 

 

Studienævnet har taget orienteringen til efterretning. 

 

Ad 5) Læsegrupper/modtagerordning 

Studienævnet godkender de overordnede rammer i oplægget, men der var 

enighed om, at enkelte formuleringer i oplægget skal nedtones. Det blev be-

derfor besluttet, at næstformand Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen og Anna 

Vestergård Jacobsen i samarbejde skal gennemgå oplægget med henblik på 

at imødekomme studienævnets ønsker.  

Ad 6) Høring om uddannelseslandskabet på HUM 

 

Studienævnet har fået tilsendt notatet om ”Fakultetets fremtidige uddannel-

sesportefølje: Strategi, principper og modeller” til høring med henblik på 

overvejelser og anbefalinger til spørgsmålet om, hvilken hovedmodel – bre-

de indgange, tværgående bånd, eller evt. en kombination af modeller – fa-

kultetet bør arbejde videre med i det fremadrettede arbejde om en uddannel-

sesportefølje på fakultetet, der forbinder uddannelseskvalitet, uddannelses-

bredde og økonomisk bæredygtighed bedre end tilfældet er i dag.  

Notatet opstiller en række muligheder og spørgsmål, som studienævnet be-

des tage stilling til så velbegrundet og konkret, som det på nuværende tids-

punkt kan lade sig gøre. 

Indmeldingerne bør være dekanen i hænde senest mandag d. 4. juli 2016. 

Høringssvarene vil efterfølgende (efter ferien) blive behandlet i Akademisk 

Råd, Fakultetets Samarbejdsudvalg og Direktionen, hvorefter dekanen træf-

fer afgørelse om valg af model.  

Der var general skepsis over for de stillede modeller – særligt modellen med 

de brede indgange. Studienævnet var enige om at vente på Institutleder Jørn 

Boisens høringssvar. Når høringssvaret er modtaget, sender Studienævnsse-

kretær Marianne Boch høringssvaret til kommentering hos studienævnets 

medlemmer. Studienævnsformand Jørgen Staun opfordrer studenterrepræ-



 

SIDE 3 AF 33 sentanterne til at komme med en samlet kommentering, som tager udgangs-

punkt i studenterperspektivet.  

 

Ad 7) Holddispensationer fra Lisbeth Verstraete-Hansen og holddi-

spensation fra Ken Farø 

Studienævnet imødekommer de to anmodninger for efteråret/vinter 2016, 

dog med enkelte tilføjelser til prøveformerne.  

Studienævnssekretær Marianne Boch opretter holddispensationerne med 

studienævnets tilføjelser og sender svar til Lisbeth Verstraete-Hansen og 

Ken Farø.  

 

Ad 8) Eventuelt 

Studienævnsformand Jørgen Staun forslår, at vi fastlægger møderække for 

efteråret 2016.  

Studienævnet beslutter, at møderne i efteråret afholdes den 2. onsdag i må-

neden fra 13.15-15.00, dog ikke mødet i august som afholdes den 3. onsdag 

i måneden. 

Møderækken for foråret ser derfor ud som følger: 

Onsdag den 17.8 

Onsdag den 14.9 

Onsdag den 12.10 kl. 12.30-14.00 

Onsdag den 9.11 

Onsdag den 14.12 

 

 

Jørgen Staun   Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen 

Studienævnsformand    Næstformand 


