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SIDE 5 AF 2 EMIL HOLMS KANAL 6 2300 KØBENHAVN S. DIR  35335263 mboch@hum.ku.dk REF: MBO 

  

M Ø D E R E F E R A T  21. FEBRUAR 2020 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk  

Møde afholdt 1. april 2020, kl. 13.15-15.00  

Sted Zoom videomøde  

Referent Helle Houlby  

Til stede 

Lisbeth Verstraete-Hansen (studieleder), Anna Sandberg (VIP germansk og 

romansk), Ulla Rahbek (VIP engelsk), Johan Pedersen (VIP germansk og 

romansk), Christian Jensen (studienævnsformand), Birgitte S. Schmidt 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk), Cecilie Bjørnskov 

(studenterrepræsentant for engelsk), Olivia Winkler Kagstrup 

(studenterrepræsentant for engelsk), Anna Nørgaard (xxx), Astrid Wenzel 

Tøttenborg (observatør) og Helle Houlby (referent) 

Afbud fra 

Jan Juhl Lindschouw (VIP germansk og romansk), Martin Eskildsen 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk), Jonas Tobias R. Milner 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk), Karoline Rastenni 

(studenterrepræsentant for engelsk) og Sofie Vindis (observatør).  

Dagsorden 

 

Studienævnsformanden indledte mødet med at konstatere, at rådet var 

beslutningsdygtigt. 

. 

  



 

 

SIDE 2 AF 5 Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Studienævnsformanden har intet specifikt, men henviser til, at vi 

alle venter på rektoratets sagsnotat om afvikling af undervisning og 

omlægning af eksamener online resten af semesteret. Når det 

kommer, vil der være behov for yderligere ekstraordinære møder i 

studienævnet. Her kan det være problematisk at få nævnet til at 

mødes og være repræsentativt (min. 6 deltagere) med kort varsel. 

Et enkelt problem er f.eks. de portfolio-eksamener, hvor en del af 

aktiviteten ikke kan leveres som præsentationer etc. – er det i så 

fald underviser og de studerende, der bestemmer et alternativ, eller 

skal studienævnet ind over.  

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Næstformanden fortalte, at der er valgt nyt formandskab i fagrådet, 

Bjørn og Robert er valgt.  

 

Fagrådet ønsker at arbejde mere med gymnasietjenesten, gerne 

sammen med Engeroms AC-vejledere. 

 

Ad 3) Meddelelser fra studielederen 

 Studielederen kunne som studienævnsformanden bekræfte, at vi 

alle venter rektoratets udmelding om online-afvikling af resten af 

semesteret. Der skal foreligge en plan for denne afvikling klar 

senest 1.maj. Vi ved at der kommer en overordnet procesplan, men 

der bliver i høj grad tale om, at beslutninger skal tages lokalt, og 

her kommer studieleder og studienævnet til at spille en stor rolle.  

Studieleder og studienævnsformand mødes torsdag med 

studieadministrationen og fredag med uddannelseslederne for at 

orientere og forberede, hvad vi kan gøre, når vi får sagsnotatet. 

 

Der er mange tilbagemeldinger om den allerede afviklede online 

undervisning, som foreligger i mange varianter. Det vil måske blive 

nødvendigt for studienævnet at insistere på, at alle undervisere 

sørger for mulighed for interaktion og online dialog, da forelæsning 

og powerpoints ikke er nok i længere tid. Vi må bede 

uddannelseslederne snakke videre med underviserne, ikke fordi de 

skal levere ekstra service, men blot prioritere dialogen højere. 

 

I forbindelse med næstformandens ønske om samarbejde med 

gymnasietjenesten fortalte studielederen, at hun har talt med 

Nørregade om gymnasiesamarbejde. De har en del viden om 

hvordan underviserne lave undervisningsmateriale. Studieleder 

opfordrede til en samlet diskussion mellem fagrådet, 



 

 

SIDE 3 AF 5 studenterambassadører, AC-vejledere og studielederen med henblik 

på at koordinere samarbejdet og at kortlægge kontakter og 

ressourcer. 

 

Ad 4) Orientering fra merit- & dispensationsudvalget 

Der blev stillet spørgsmål til sag nr. 6, som ikke var fremsendt i 

fuld ordlyd, der skulle have været: XXXXXX. 

Punktet udløste en diskussion af eksamensangst, som 

Studienævnets merit- og dispensationsudvalg ikke vurderer som et 

usædvanligt forhold, der kan sidestilles med f.eks. panikangst, og 

dermed som hovedregel ikke udløser dispensation til ekstra tid. 

Såfremt der gives en lægeeklæring på angst, vil nævnet respektere 

dette, men derudover anses eksamensangst som et generelt forhold 

ved eksamener.  

Angst kan lige som stress efterhånden anvendes ret generisk, og 

diskussionen mundede ud i, at nævnet fastholder den hidtidige 

praksis, men vil diskutere med andre studienævn om der kan 

etableres fælles retningslinjer.  

I afgørelsen af den konkrete sag nr. 6 beder nævnet udvalget om at 

genbehandler og søge yderligere dokumentation. 

Studenterrepræsentanterne er ikke enige i beslutningen og bad om 

at få protesten ført til referat. 

 

Ad 5) Tværfagligt valgfag F21 (bilag 2) 

 Studienævnsformanden opsummerede, at det var planlagt at udbyde 

7-8 tværfaglige valgfag i F21. Der var efter udløb af fristen 

ankommet 9 forslag samt 2 til F22. De sidste behandles ikke nu, 

men til næste frist. 

 Studienævnsformanden beskrev muligheden af, at alle 9 blev 

udbudt, og at vi så først efter tilmeldingen tog stilling til, om et 

eller to ikke havde ansøgere nok til at blive gennemført. Det er en 

model, der allerede bruges på Engelsk, men ulempen er, at et stort 

udviklingsarbejde kan være spildt ved sen aflysning.  

 Anna Sandberg gjorde opmærksom på, at der i kursusbeskrivelsen 

af Erindring af Holocaust i Litteratur og Kultur efter 1945 ikke var 

anført kursusansvarlige (Anna Sandberg og Pia Schwarz-Lausten) 

samt at der også var tilknyttet Simon Hartling, så det derefter kunne 

udbydes på alle sprog. Yderligere var der et vist overlap mellem 

dette kursus og kurset Witnessing Trauma, ikke mindst i den 

drivende kraft bag begge kurser, Jessica Ortner. 

 I den efterfølgende diskussion blev der dels udtrykt ønske om, at 

der på sigt i disse valgfag kan indbygges en form for progression til 

de emner, der udbydes senere på kandidatuddannelserne, dog uden 



 

 

SIDE 4 AF 5 at det indbygger bindinger, som gør det sværere at gennemføre 

kandidatkurset på grund af forskellige forudsætninger blandt de 

studerende, dels blev der udtrykt bekymring for, om det tværfaglige 

valgfag, som primært bliver undervist på engelsk og dansk, 

kannibaliserer ind i sprogundervisningen på de øvrige sprogs 

generelle bacheloruddannelser. Det kan afhjælpes ved, at 

kursuslitteraturen i videst muligt omfang vælges, så at værker kan 

læses både på originalsprog og i danske eller engelske 

oversættelser.  

 Det blev besluttet, at Witnessing Trauma fjernes fra kursusudbudet, 

og at de øvrige 8 fag udbydes. Efter tilmeldingen vil studieleder og 

studienævnsformanden så vurdere tilmeldingstallet og på det 

tidspunkt tage stillingen til, hvilke der aflyses og hvilke, der 

gennemføres. 

 

Ad 6) Kursusbeskrivelser alle fag E20 og F21 (bilag 3-12) 

 De øvrige kurser blev ikke diskuteret i enkeltheder, blot blev 

følgende nævnt: 

- De tyske kursusbeskrivelser er ikke komplette, de afventer et 

kursus, som Detlef Siegfried vil udvikle sammen med SAXO. 

- De foreliggende portfoliebeskrivelser er ikke alle fuldstændige 

– der skal præcis angives, hvilke aktiviteter der påtænkes, både 

med hensyn til omfang, vægt og tidsplan, da disse 

informationer er vigtige for de studerendes endelige valg af 

kurser. Studienævnet beder derfor de pågældende fagansvarlige 

om yderligere uddybninger. 

- Det skal sikres, at især de små sprog ikke gentager deres kurser 

for ofte; der skal helst gå mindst 2 år mellem at de udbydes. 

Studielederen vil indskærpe dette ved førstkommende med 

uddannelseslederne. 

- Studienævnet har tidligere besluttet, at studenterkonferencer 

tæller med 0 sider i portfolien, men at de kan tælle med i 

vægtningen, - dette forhold er blevet til et muligt problem i 

disse online-tider. I portfolien oploades i stedet talepapirer og 

præsentationer. Beslutningen bør gendiskuteres, punktet tages 

op ved et kommende møde, evt. i forbindelse med en 

diskussion af eksamensformer. 

Kursusbeskrivelserne blev godkendt med de beskrevne forbehold, 

studienævnet giver studienævnsformanden autorisation til at gå 

videre med godkendelserne. 

 

 

 



 

 

SIDE 5 AF 5 Ad 6) 7. Kursusbeskrivelser tværfagligt valgfag F22 (bilag 13) 

 Punktet diskuteres ikke i dag, men tages op på mødet i december, 

når det tid til at diskutere disse fag generelt. Tidsplanen er, at de 

tværfaglige valgfag fastlægges i oktober 2020 med godkendelse i 

december, således at de er klar til offentliggørelse i januar 2021. I 

denne forbindelse efterlyste studienævnet også fag fra IKM. 

 

Ad 7) Eventuelt 

 Astrid Tøttenborg understregede over for Birgitte og studieleder, at 

de allerede i dag arbejder med studenterambassadører og meget 

gerne deltager i det fremtidige samarbejde. 

 

 Udskyldelse af specialedeadline. Det har været et stort problem for 

en del af vores studerende dels at skrive hjemme, hvis der er små 

børn, der samtidig skal passes, dels at der har været lukket for 

adgang til biblioteker og lign, som har besværliggjort deres brug af 

litteratur og empiri. KU’s generelle mail med forslag til blot at 

konvertere specialer baseret på empiri til at være teoretiske 

specialer kan vi ikke godtage. Vi kan nok ikke forvente en generel 

forlængelse af specialefristen med en måned, dertil er der for store 

uenigheder mellem dekaner og prodekaner. Vi afventer spændt 

dekanatets notat og må derefter handle ud fra vore egne 

beslutningskompetencer. 

 

 Næste møde: Det blev diskuteret at afholde et møde onsdag den 15. 

april, men studienævnsformanden har efterfølgende opgivet, da det 

vil kræve udsendelse af bilag allerede inden påske.  Derfor 

fastholdes den oprindelige mødedato for næste møde: onsdag den 

22. april kl. 13.15-15.00. 
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