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M Ø D E R E F E R A T  14. NOVEMBER 2019 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk  

Møde afholdt 13. november 2019, kl. 13.15-15.00  

Sted Engerom lokale 24.2.62  

Referent Marianne Boch  

Til stede 

Kirsten Kragh (studieleder), Jan Lindschouw (VIP germansk og romansk), 

Anna Sandberg (VIP germansk og romansk), Ulla Rahbek (VIP engelsk), 

Johan Pedersen (VIP germansk og romansk), Christian Jensen 

(studienævnsformand), Rico Birkedal Nielsen (studenterrepræsentant for 

engelsk), Karoline Rastenni (studenterrepræsentant for engelsk), Anne 

Kjølby (observatør) og Marianne Boch (referent) 

Afbud fra 

Birgitte S. Schmidt (studenterrepræsentant for germansk og romansk), Anna 

Nørgaard Sørensen (studenterrepræsentant for engelsk), Ingrid Døssing 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk), Niclas Camilo Frøstrup 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk), Esther Kamille Hjorth 

studenterrepræsentant for germansk og romansk) og Sofie Vindis 

(observatør).  

Dagsorden 

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Studienævnsformanden startede med, at spørge om der var 

indvendinger mod at tilføje et ekstra punkt til dagsorden. Da der 

ikke var nogen indvendinger, blev der indsat et punkt vedr. 



 

 

SIDE 2 AF 5 godkendelse af kursusbeskrivelse for: English in a Flash: Creative 

Writing of Short-Short Texts. Herefter havde 

studienævnsformanden følgende meddelelse: 

Strukturen for Studieledelse/viceinstitutledelse for uddannelse, er 

ved at være på plads. Der arbejdes på et udkast til struktur. Det er 

besluttet, at den nuværende faglederfunktion erstattes med en 

anden med titlen Uddannelseskoordinator/Uddannelsesleder. Der 

kommer snarest et forslag til hvor mange uddannelsesledere 

Engerom skal have, og hvilke områder de hver især skal dække. 

Dette forslag vil blive behandlet på næste studienævnsmøde. Der 

arbejdes på, at ændringen træder kraft pr. 01.01.2020. 

I alt er der afsat 2 årsværk til funktionerne viceinstitutleder, 

studieleder, studienævnsformand og uddannelsesledere.  

 

Ad 2) Meddelelser fra Næstformanden 

Næstformanden havde ingen meddelelser. Rico oplyste, at han ikke 

stiller op i næste valgperiode, så sidste møde for Rico er i januar.  

 

Ad 3) Meddelelser fra studielederen 

Studielederen opfordrede de studerende til at deltage i 

studienævnsmøderne. Der er sjældent mere end tre studerende, som 

deltager i møderne. 

Studielederen redegjorde for processen i forhold til 

ansvarsfordeling og opgavefordeling mellem studieleder og 

viceinstitutleder for uddannelse. Der blev opstillet tre mulige 

scenarier, og direktionen har valgt en model, hvor studieleder og 

viceinstitutler for uddannelse er en og samme person. Funktionen 

suppleres med et antal uddannelseskoordinatorer.  

 

Ad 4) Orientering fra merit- & dispensationsudvalget 

 Studienævnets medlemmer stillede spørgsmål til ansøgning nr. 5 og 

7. Formanden og Marianne Boch redegjorde for udvalgets 

beslutninger.  

 Orienteringen tages herefter til efterretning. 

  

Ad 5) Tværfagligt valgfag 

Studienævnet diskuterede form og indhold i Tværfagligt valgfag og 

fandt mulige modeller for typer af kurser på tværs af sprogfagene. 

En model kunne være at behandle emner der ikke er knyttet direkte 

til et enkelt sprog, men hvor metode og teori gå på tværs – fx 

”sociolingvistik”. En anden ide kunne være at behandle et eller 

flere temaer der er relevante for flere/elle sprog – fx europæisk 



 

 

SIDE 3 AF 5 film. I begge tilfælde kunne de studerende fokusere på eget 

sprog(område) i forbinde med eksamensopgaven. 

Studieleder Kirsten Kragh forslog at inkludere de studerende i 

udviklingen af kurserne, evt. ved at invitere studienævnets 

studentermedlemmer til at deltage i fagudvalgsmødet den 29. 

januar 2020.  

Alle uddannelser er med i dette udbud og der vil være en 

nogenlunde lige fordeling mellem fagligheder. Det er et rullende 

udbud, som kan ændre sig hvert år og det forventes at der oprettes 

7-9 Tværfaglige valgfag pr. udbud. 

Studienævnsformanden redegjorde for den nuværende procedure 

for valgfagsudbuddet på engelsk. Fagleder Christian Jensen sender 

en mail ud med opfordring til at melde ind med forslag til 

valgfagskurser. Derefter vælger søjlekoordinatorerne hvilke der 

skal udbydes.  

Balance mellem det generelle og det specifikke – det er vigtigt at 

diskutere. Skal der være noget fagspecifikt eller skal det hele være 

generisk?  

Da Tværfaglig valgfag ligger på fjerde semester, er det muligt at 

gøre det mere selvstændigt. Det skal gerne give mening i sig selv, 

men kan også bruges som støtte til BA-projekt. Hvis det skal 

koordineres med mange forskellige fagligheder på lokale hold, så 

bliver det meget svært. Det ville være bedre, hvis man som 

studerende havde alle timer på det fag – og ikke noget fælles og 

noget lokalt.  

Faget skal være integreret i fagligheden – men det er ikke sikkert, 

at der kan være lokal undervisning på alle sprog. Hvis der er et 

projektelement, kan de studerende vælge et emne at arbejde med 

inden for deres egen faglighed. Kurset kunne også slutte med en 

workshop på målsproget. Den fri hjemmeopgave giver netop 

mulighed for at vælge noget meget fagspecifikt for den enkelte 

studerende. 

Alle er enige om at der skal opstilles en række modeller for mulige 

valgfag.  

Man må som studerende på fjerde semester selv kunne kombinere 

sin faglighed med andre fagligheder og sætte sin egen faglighed i 

spil. Det kunne være projektarbejde i grupper, som så kunne 

forberede til BA-projektet.  

Kurset kunne have løbende eksempler fra andre fagligheder i stedet 

for at dedikere enkelte gange til et sprog.  

Arbejdet med tværfagligt valgfag fortsætter, og alle 

studienævnsmedlemmer opfordres til at indhente forslag (som 

sendes til formanden), som så kan bruges i den videre udvikling. 



 

 

SIDE 4 AF 5  

Ad 6) Kvote 2 spørgsmål 

Adgangsprøven er fælles for alle på KU, og der skal besvares 

spørgsmål inden for matematik, dansk og engelsk. Hvis man består 

disse, kommer man videre til optagelsesprøve – at skriftlig 

interview med seks spørgsmål i alt.  

Studielederen og studienævnet er blevet bedt om, at udarbejde tre 

spørgsmål til optagelsesprøven; de studerende får 30 minutter til at 

besvare disse. To spørgsmål skal dække de tre kriterier 

studiepotentiale, faglig motivation og kendskab til uddannelsen. Et 

spørgsmål skal være ud fra kriteriet faglige færdigheder.  

Desuden skal man også vurdere formidlingsevne samt karakterer 

fra den adgangsgivende eksamen. 

 

Ad 7) Procedure ved udvikling af integrerede forløb 

Studienævnet diskuterede der rolle i arbejdet med udvikling af nye 

undervisningsforløb.   

Studienævnet har en direkte rolle i forhold til godkendelse af 

studieordningen og kursusbeskrivelsen. Studienævnet har ikke en 

direkte rolle i forhold til udarbejdelse af semesterplan, valg af 

tekster o.a., men underviserne er forpligtede til at sikre at 

undervisningen lever op studieordningens mål og 

kursusbeskrivelsen. 

Studienævnet kunne overveje at udarbejde en generel beskrivelse af 

kursuskoordinators rolle – baseret på den nuværende beskrivelse af 

koordinatorernes rolle på Engelsk. En sådan kunne bl.a. påpege at 

det er koordinators rolle at sikre ovennævnte sammenhæng mellem 

kursusindhold og faglige mål samt kursusbeskrivelse – måske især 

hvad angår forelæsninger for flere hold. Den kunne ligeledes 

understrege, at det er koordinators ansvar at sikre at der er 

sammenhæng mellem kursets forelæsninger og lokale 

holdundervisning.  

Studienævnet vil gerne henstille til, at rammerne for de forskellige 

koordineringsfunktioner respekteres. Dette skal ske for, at 

kvalitetssikre udvikling af nye kurser. Studienævnet henstiller også 

til, at ledelsesstrengen inden for kursusudvikling respekteres.  

 

Ad 8) Kursusbeskrivelse: The Cirkel of Stories 

 Studienævnet har uddelegeret godkendelse af kursusbeskrivelsen til 

Studienævnsformanden og Anne Kjølby. 

 

Ad 9) Kursusbeskrivelse: English in a Flash: Creative Writing of Short-

Short Texts 



 

 

SIDE 5 AF 5  Studienævnet har uddelegeret godkendelse af kursusbeskrivelsen til 

Studienævnsformanden og Anne Kjølby. 

 

Ad 10) Løbende bedømmelse 

 Universiteterne er af Uddannelses – og Forskningsministeriet 

blevet bedt om, at svare på spørgsmål vedr. kortlægning af 

udfordringer ved anvendelse af eksisterende regelgrundlag for 

løbende bedømmelse af universitetsstuderende. 

På Engerom har vi netop med henblik på øget læringsudbytte og 

øget studieintensitet i relativt vidt omfang indført prøveformen 

portfolio på vores uddannelser. I praksis fungerer det godt og vi 

oplever ikke egentlige problemer, men vi har i forbindelse med 

implementeringen haft lidt udfordringer med at få godkendt vores 

fortolkning af portfolio-prøven som løbende bedømmelse med en 

afsluttende prøve. Studieleder Kirsten Kragh sender studienævnets 

bidrag til Mette Elting.  

   

Ad 11) Eventuelt 

Jan Lindschouw havde modtaget en henvendelse fra en underviser, 

som skal undervise et delt kursus med sprogfærdighed. 

Underviseren ville bl.a. gerne vide, hvem der står for 

lodtrækningen og hvornår de studerende får besked.  

 Studienævnet præciserede uklarheder fra referatet af sidste møde. 

Det er underviseren der står for lodtrækningen, men det skal kunne 

godtgøres at lodtrækningen er foregået korrekt -  evt. under 

overværelse af studiesekretærens - De studerende orienteres 

hurtigst muligt efter lodtrækningen om, hvem der bliver 

eksaminator.  
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