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M Ø D E R E F E R A T  18. MARTS 2016 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk  

Møde afholdt: 16. marts 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) og Ma-

rianne Boch (referent).  

 

Afbud:  

Erling Strudsholm (VIP germansk og romansk), Kristina Petkovska Lund 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk), Jan Gustafsson (VIP 

germansk og romansk), Mia Kokine Joensen (studenterrepræsentant for 

germansk og romansk). 

 

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Ingen meddelelser  



 

SIDE 2 AF 3  

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

 

Næstformand Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen meddeler, at medlemmer-

ne af fagrådet arbejder med nye tiltag, som skal være med til at synliggøre 

fagrådet og deres arbejde. Nogle af de tiltag som fagrådet har igangsat for 

det kommende studieår er: 

 

Der arbejdes bl.a. på at integrere alle sprogfagene i fagrådet, så alle deltager 

på lige fod og har en aktiv rolle i det studenterpolitiske og sociale arbejde. 

 

Fagrådet og Caféen har arrangeret Fredagsbar ”smag på verden”, hvor de 

studerende kan smage på specialiteter indenfor mad og drikke fra de lande, 

som vores uddannelser dækker.   

 

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

 

Studieleder Kirsten Kragh orienterer, om uddannelsesevalueringsprocessen 

for Tysk BA og KA. Alle uddannelser evalueres hvert sjette år efter en tur-

nusplan. Studieleder og uddannelsens repræsentanter definerer i samarbejde 

med U&S temaer for evalueringen, og der afholdes et evalueringsseminar, 

hvor studieledelse, undervisere og studerende diskuterer temaerne med eks-

terne eksperter. Evalueringen afsluttes med en handlingsplan for de næste 

seks år og et møde med prodekanen for uddannelse med studieleder og ud-

dannelsens repræsentanter. 

   

Ad 4) Orientering fra merit- og dispensationsudvalget 

 

Ingen bemærkninger 

 

Ad 5) Udpegning af medlemmer til kvote 2-optagelsesudvalgsmøder 

Uddannelsesservice, vejledning og optag har anmodet Studienævnet om, at 

udpege 3-5 medlemmer som skal deltage i kvote 2-optagelsesudvalgsmøder 

d. 9. juni 2016. Ca 10% af de optagne optages gennem kvote 2. 

Optagelsesudvalgenes opgave er at prioritere ansøgningerne i overensstemmel-

se med de (kvalifikations)-kriterier, der er vedtaget af fakultetet. Disse kriterier 

fremgår af universitetets regler om optagelse som beskrevet på Optagelse i kvo-

te 2. 

Studienævnet udpeger Ulla Rahbek, Christian Benne, Mikkel Gorm Kæregård 

Jørgensen og Michael Hieronymus V. Hougaard. I tilfælde af forfald, står 

studienævnsformanden, studielederen og studerende Julie Valvik til rådig-

hed som suppleanter.  



 

SIDE 3 AF 3  

Ad 6) Uddannelsesredegørelsen for Engerom   

I forbindelse med Engeroms uddannelsesredegørelse, diskuterede Studie-

nævnet, instituttets kapacitetstal, frafald, gennemførsel og ledighed. Hvorfor 

ser tallene ud som du gør, hvad eller hvor kan vi justere så tallene ændres i 

positiv retning? 

Flere af studenterrepræsentanterne peger på vigtigheden af mere målrettet 

information på vores uddannelsessider. Hertil kan Studieleder Kirsten Kragh 

berette, at dette allerede er et opmærksomhedspunkt, som der arbejdes på i 

fagmiljøerne. 

Der var dog enighed om, at også udefrakommende faktorer spiller en rolle, 

som Universitetet ikke har indflydelse på.  

Anne Kjølby og Kirsten Kragh samler op på studienævnets diskussion og 

sender studienævnets input til Uddannelse og Studerende Uddannelseskvali-

tet.     

 

Ad 7) Eventuelt 

Den 18. maj er der mødesammenfald mellem studienævnsmødet og En-

gerom’s workshop om konflikthåndtering. Derfor opfordres studienævnets 

medlemmer til at tilmelde sig den workshop som afholdes den 28. april.  

 

 

Jørgen Staun   Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen 

Studienævnsformand    Næstformand 


