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Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk  

Møde afholdt 21. marts 2018, kl. 13.15-15.00 

 

 

Sted Engerom, lokale 24.2.62  

Referent Marianne Boch  

   

Til stede 

Jørgen Staun (studienævnsformand), Kirsten Kragh (studieleder), Jan 

Gustafsson (VIP germansk og romansk), Christian Benne (VIP germansk og 

romansk), Ken Farø (suppleant/VIP germansk og romansk), Joseph 

Goddard (suppleant/VIP engelsk), Rico Birkedal Nielsen 

(studenterrepræsentant for engelsk), Karoline Rastenni 

(studenterrepræsentant for engelsk), Esther Kamille Hjorth 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk), Anne Kjølby 

(observatør) og Marianne Boch (referent). 

Fraværende 

Erling Strudsholm (VIP germansk og romansk), Ulla Rahbek (VIP engelsk), 

Sebastian Primdahl Olesen (studenterrepræsentant for germansk og 

romansk) Jonas Tobias Milner (studenterrepræsentant for germansk og 

romansk) og Anna Vestergård Jacobsen (observatør) 

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Formanden informerede om den varslede konflikt, hvor de 

studerende skal være opmærksomme på, at de muligvis ikke vil 

 



 

SIDE 2 AF 4 kunne få undervisning, hvis lockouten, som er varslet fra den 10. 

april 2018, bliver en realitet. 

Derudover meddelte formanden, at Prodekan Jens Erik Mogensen 

og konstituerede studiechef Morten Tang, vil deltage i næste 

studienævnsmøde, som en del af den besøgsrunde, de har været på i 

forårssemesteret 2018.      

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Næstformanden meddelte, at han og Karoline sammen med 

studerende fra andre sprogfag, havde deltaget i møde med HUM-

rådet, for give deres input til hvad Den Sprogstrategiske 

Arbejdsgruppe her på KUA skal have øje for. Rico kunne meddele, 

at der var videregivet mange gode input, som gruppen ville tage 

med i deres videre arbejde.   

 

Ad 3) Meddelelser fra studielederen 

Studielederen meddelte, at ledelsesgruppen planlægger, at udvide 

Institutmødet den 23. maj 2018, til også at omfatte instituttets 

studerende.   

 

Ad 4) Orientering fra merit- & dispensationsudvalget 

Studienævnet havde en drøftelse af om andet modersmål end 

dansk, automatisk skal medføre ekstra tid til eksamen. Der var 

opbakning til dette blandt nævnets medlemmer.  

Ellers ingen bemærkninger  

 

Ad 5) BA-rammer og fagenes tilbagemeldinger   

Studienævnet behandlede fagenes ønsker (formidlet af faglederne) 

om ændringer til den ny BA-ramme. Der var opbakning i SN til at: 

 

Fransk, tysk, italiensk og portugisisk arbejder videre med en fælles 

forelæsningsrække som del af introforløbet på første semester. 

Engelsk og spansk deltager ikke i forelæsningsrækken men 

udvikler selv forløb med respekt for de fælles faglige mål i 

modulet. 

Fagene så vidt muligt følger de foreslåede eksamensformer, men 

dog med mulighed for at flytte rundt på dem i det omfang der er 

faglige argumenter. 

Udprøve mundtlig og skriftlig sprogfærdighed særskilt og 

sprogudprøvning kan knyttes til et kulturmodul, hvis det anses for 

den bedste løsning. Sprogfærdighedsudprøvning vægter 5 ECTS. 

Engelsk har egne tekstanalyseforelæsninger og deltager ikke i 

forelæsningerne Europa i verden (men opfordres på sigt at indgå). 



 

SIDE 3 AF 4 De studerende fra engelsk udtrykte interesse for engelskfagets 

deltagelse i fællesforelæsninger i litteraturteori. 

Kronologi starter med samtid og derefter mellemtid og til sidst 

ældre tid. SN understregede vigtigheden af at fagene selv kan 

definere snitfladerne mellem de forskellige perioder. 

 

Valgfag placeres i modul 8 på 4. semester. 

 

Ad 6) Retningslinjer for vejledere af speciale og BA-projekter 

Studieleder Kirsten Kragh fortalte om baggrunden for udkastet til 

retningslinjer, som er et forsøg på at skærme VIP’ernes arbejdstid, 

men også for at sikre de studerende lige behandling.  

Der var enighed om, at det var godt med fælles retningslinjer, men 

nævnet har enkelte ændringsforslag. Kirsten og Jørgen færdiggør 

dokumentet på baggrund af nævnets drøftelser.  

 

Ad 7) Uddannelsesredegørelse – Engerom 

Studienævnet godkendte uddannelsesredegørelsen.  

 

Ad 8) Master i Fremmedsprogspædagogik - Studieordning 

Studieordningen blev gennemgået og efterfølgende godkendt. 

Formanden havde fundet enkelte sproglige fejl, som sendes til 

Anne Kjølby, der sørger for at rette. 

 

Ad 9) Timefordeling på fagene for uddannelserne 2019-ordningerne 

Timerfordelingen har tidligere været gennemgået på Institutmødet 

den 28. februar 2018, men var taget med på dagsorden, som 

drøftelses punkt, så også studenterrepræsentanterne havde 

mulighed for at stille spørgsmål til timefordelingen. Formanden 

gjorde opmærksom på at et BA-projekt belaster med 10 timer og et 

speciale med 27 timer.  

 

Ad 10) Kursusbeskrivelser E18 + F19 

Der var kun modtaget kursusbeskrivelser fra Engelsk og enkelte af 

profil-kurserne. Studienævnet gennemgik de indkomne 

kursusbeskrivelser med henblik på for at sikre en nogenlunde jævn 

fordeling af emner og prøveformer, samt sikre at omfanget af 

aktiviteter og opgaver til portfolien svarer til ECTS-vægten. 

Kursusbeskrivelserne godkendes, dog havde Studienævnet enkelte 

rettelser og kommentarer til enkelte af de angivet prøveformer, de 

respektive undervisere vil blive kontaktet af Kirsten Kragh og 

Michael Wendelborg, med henblik på uddybende beskrivelse af 

den tilknyttede portfolioksamen.  



 

SIDE 4 AF 4  

 

Ad 11) Uddelegering af praksis ved eftertilmelding 

Hvis studerende ikke har fået tilmeldt sig undervisningen inden for 

de gældende tilmeldingsfrister, skal det være muligt, at 

administrativt eftertilmelde de studerende inden for de første 3 uger 

af semesteret. Derved sikrer vi, at de studerende ikke går glip af 

vigtig undervisning og ikke skal vente unødigt lang tid på svar om 

de kan eftertilmeldes det ønskede kursus. De studerende skal sende 

en ansøgning om dispensation til sn-engerom@hum.ku.dk, som 

med det samme godkender og videresender ansøgningen til 

administrativ eftertilmelding hos .      

Ad 12) Evt. 

 

Christian Benne efterspurgte, hvilke muligheder der findes for 

studerende som ønsker at læse tilvalg inden for eget grundfag. 

Kirsten Kragh meddelte, at i det omfang det er muligt og hvor 

instituttet udbyder frie KA-emner, som også kan tages af BA-

tilvalgs studerende, har de studerende mulighed for at tilmelde sig 

15 ECTS BA-tilvalg inden for eget grundfag.     

   

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jørgen Staun   Rico Birkedal Nielsen  

Formand for studienævnet  Næstformand for studienævnet 
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