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M Ø D E R E F E R A T  15. DECEMBER 2016 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk  

Møde afholdt 20. december 2017, kl. 12.15-15.00  

Sted Engerom, lokale 24.2.62  

Referent Marianne Boch  

Til stede 

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

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

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

romansk), Rico Birkedal Nielsen (studenterrepræsentant for engelsk), Mik-

kel Gorm Kæregård Jørgensen (suppleant/studenterrepræsentant for spansk), 

Karoline Rastenni (studenterrepræsentant for engelsk), Anna Vestergård Ja-

cobsen (observatør) og Marianne (referent). 

Fraværende 

Jonas Tobias Milner (studenterrepræsentant for germansk og romansk), Se-

bastian Primdahl Olesen (studenterrepræsentant for germansk og romansk), 

Esther Kamille Hjorth (studenterrepræsentant for germansk og romansk), 

Anne Kjølby (observatør) 

Dagsorden 

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Ingen meddelelser 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

22. DECEMBER 2017 



 

SIDE 2 AF 5 Ingen meddelelser.  

 

Ad 3) Meddelelser fra studielederen 

Studieleder Kirsten Kragh kunne meddele, at der arbejdes på an-

sættelse af 3 eksterne lektorer inden for følgende fagområder; 

Oversættelse engelsk, britisk og amerikansk historie, samt Latin-

amerika.    

 

Ad 4) Orientering fra merit- & dispensationsudvalget 

Studienævnet behandlede studentersag vedr. manglede tilbagemel-

ding fra studerende, på tilbud om 4. og 5. eksamensforsøg, samt 

ekstra tid til vintereksamen 2017/2018. Udkast til afgørelse blev 

forlagt studienævnets medlemmer og der var enighed om udfaldet.  

Praksis for dispensation til 4. eksamensforsøg blev diskuteret og 

formanden og næstformanden redegjorde for merit-& dispensati-

onsudvalgets praksis. Herefter tages orienteringen til efterretning. 

 

Ad 5) Klage til fagrådet 

Rico orienterede om klage, som var modtaget i fagrådet, hvor de 

studerende ytrer utilfredshed med præsensregistreringen i fællesfo-

relæsningen i Europæisk Kulturhistorie. Klagen går på en generel 

utilfredshed med registreringspraksis, som tager alt for lang tid og 

fjerner tid fra undervisningen. De studerende mener, at det er en 

ærgerlig og misforstået udvikling af præsensregisteringen og håber 

at der kan findes en mere gangbar løsning fremover. Christian 

Benne oplyser til studienævnet, at han har opfordret de studerende 

til at klage og at han har beklaget over for de studerende. 

 

Ad 6) Engeroms uddannelsesprincipper 

Studienævnet havde forud for mødet, fået tilsendt udkast til En-

groms uddannelsesprincipper og der ønskes en diskussion af de 

fem principper for eksamen (punkt 13-17). Herunder om studie-

nævnet er enige? Skal de oversættes? Forklares? Derudover ønskes 

en diskussion af hvad studienævnet forstår ved ’forskningsbaseret 

undervisning’ (jf. s. 6). 

Der blev fra enkelte studienævnsmedlemmer stillet spørgsmål til 

papirets status og baggrund for dokumentet. Medlemmerne øn-

skede nogle af formuleringerne ændret i faglig retning: 

 

Punkt 2. Relevans: 

              Vi har som mål, at vores studerende i løbet af uddannelsen opbyg      

ger en faglig profil, der giver dem, vilje og evne til at fremme og udbrede 

den nyeste viden inden for instituttets fag til gavn for samfundet. 



 

SIDE 3 AF 5  

               Punkt 7 Udvikling  

               Målet med undervisning skal altid være en faglig udvikling hos de 

studerende, herunder udvikling af kritisk tankegang og refleksion. 

 

Punkt 8 Forskningsbaserede undervisningsmetoder 

 Undervisningen skal baseres på aktuel forskning om undervis-

ningsmetoder 

 

 

Studienævnet ønsker en uddybning af punkt 4., forskningsbaseret 

uddannelse (FBU) og har følgende forslag: 

– FBU særligt for et universitet (i modsætning til andre ’sko-

ler’) 

– SN skal sikre den nødvendige mængde af FBU ifm undervis-

ningsplanlægning 

– Tilskynde til og understrege vigtigheden af at studerende mø-

der forskning i undervisningen 

 

SN anbefaler endvidere at følgende punkter indgår i beskrivelsen af FBU 

• Underviser er forskeruddannet og ansat med forskningspligt/ret 

• Forsker underviser inden for sit eget forskningsfelt eller beslægtede 

områder 

• Underviser er under forskeruddannelse og underviser inden for sit 

eget forskningsfelt 

• Forskellige former for integration mellem forskning og undervis-

ning: 

– Underviser præsenterer egen forskning og andres forskning 

– Mesterlærer – studerende arbejder under vejledning om 

forskningsemne 

– Studerende arbejder for underviser – ’rutinearbejde’ relateret 

til forskning 

– Studerende arbejder på fælles projekt med underviser – 

’medforsker’ 

 

Studienævnet har følgende ændringsforslag til punkt 13-17 som øn-

skes oversat: 

Eksamen viser og udprøver faglighed, eksamen afspejler undervis-

ningens faglige indhold, eksamen er kendetegnet ved gennemsig-

tighed (ift stillede krav), eksamen er kendetegnet ved retfærdig og 

rimelig bedømmelse.  

 

Ad 7) Ny struktur på IKM-uddannelsen 



 

SIDE 4 AF 5 Kirsten Kragh orienterede om udkast til ændring af IKM-uddannel-

sens struktur. Baggrunden for ændringsforslaget er at der er tale om 

en meget tung administration, dobbelt administrative omkostninger, 

samt mangel på fleksibilitet i de rene CBS-kurser, da deres indhold 

er bundet op på en studieordning, der styres og administreres af En-

gerom. Regnskabet for det første undervisningsår viser, at 52 % af 

udgifterne er bundet op på administration og drift, mens de reste-

rende 48 % udgør lønudgifter til undervisning og eksamen, hvilket 

er en del mere til administration og drift end ved uddannelser, som 

’ejers’ af Engerom. 

  

Ad 8) Revision af eksamenskatalog 

Studienævnet vedtog, at den nye specialelængde (50-60 sider), først 

skal gælde fra semesteret E19. 

Ellers ingen bemærkninger til eksamenskataloget, som godkendes. 

 

Ad 9) Port folio-eksamen- vejledning til de studerende 

Ingen bemærkninger til vejledningen, som godkendes. 

 

Ad 10) Valg af ny næstformand 

Dette punkt udgår fra dagsorden 

 

Ad 11) Valg af studenterrepræsentant til merit- & dispensationsudvalget 

Rico Birkedal Nielsen har fået ansættelse i studievejledningen, og 

udtræder af merit- & dispensationsudvalget. Studienævnet vedtog, 

at Sebastian Primdahl Olesen (studenterrepræsentant for germansk 

og romansk) overtager posten som studenterrepræsentant i merit- & 

dispensationsudvalget. 

  

Ad 12) Evt. 

I Humrådet blev studenterrepræsentant Mikkel Gorm Kæregård 

Jørgensen, opmærksom på at TORS fagråd arbejder på en skri-

velse, hvor de gør opmærksom på deres utilfredshed med omlæg-

ning af kurser med få studerende til reduceret forløb. Engeroms 

fagråd pointerer, at skrivelsen i sin brug af ordet ”sprogbrug” gene-

relt ikke tager højde for nuancer. 

Christian Benne ønskede en drøftelse af evalueringsproceduren. I 

efteråret skulle der evalueres allerede 7 uger inde i semesteret, hvil-

ket han mener er for tidligt. Han stillede derfor forslag om, at æn-

dre datoen for evaluering, samt ændringsforslag til evalueringsske-

maets spørgsmål. Studieleder Kirsten Kragh gjorde opmærksom på, 

at evalueringsprocessen er ændret og at der fremover kommer et 



 

SIDE 5 AF 5 fælles evalueringsskema for hele humaniora, som sendes fra cen-

tralt hold. Når studienævnet skal godkende tidplanen for evaluering 

i F18, vil der blive taget højde for at evaluering ikke ligger for tid-

ligt i semesteret.  

Anna Vestergård Jacobsen nævnte, at der var brug for en tydeliggø-

relse af anonymitet ved udfyldelse af evalueringsskemaet, da hun 

havde oplevet at de studerende holdte igen i deres evalueringer.  

              

På foranledning af Christian Benne ønskede studienævnet en dis-

kussion og beregning af, hvad en reduktion med f.eks. en undervis-

ningsgang på store KA-hold kunne betyder for de små KA hold 

med færre undervisningsgange. Emnet vil blive taget på et kom-

mende SN-møde. 

  

Med venlig hilsen 

 

 

Jørgen Staun   Rico Birkedal Nielsen  

Formand for studienævnet  Næstformand for studienævnet 


