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M Ø D E R E F E R A T  27. MAJ 2019 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk  

Møde afholdt 15. maj 2019, kl. 13.15-15.00  

Sted Engerom lokale 24.2.62  

Referent Marianne Boch  

Til stede 

Johan Pedersen (VIP germansk og romansk), Anna Sandberg (VIP 

germansk og romansk), Jan Lindschouw (VIP germansk og romansk), Ulla 

Rahbek (VIP engelsk), Christian Jensen (studienævnsformand), Kirsten 

Kragh (studieleder), Rico Birkedal Nielsen (studenterrepræsentant for 

engelsk), Sebastian Primdahl Olesen (studenterrepræsentant for germansk 

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

Kjølby (observatør) og Marianne Boch (referent) 

Afbud fra 

Ingrid Døssing (studenterrepræsentant for germansk og romansk), Birgitte 

S. Schmidt (studenterrepræsentant for germansk og romansk), Niclas 

Camilo Frøstrup (studenterrepræsentant for germansk og romansk), Anna 

Nørgaard Sørensen (studenterrepræsentant for engelsk), Esther Kamille 

Hjorth (studenterrepræsentant for germansk og romansk) og Sofie Vindis 

(observatør). 

Dagsorden 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Formanden indledte mødet med at ændre i rækkefølgen på 

dagsorden, da Studieleder Kirsten Kragh, ikke havde mulighed for 



 

 

SIDE 2 AF 4 at deltage fra mødets start. Herefter spurgte han, om studienævnet 

kunne godkende dagsorden. Studienævnet godkendte dagsordenen. 

Formanden følgende meddelelser: 

 Digitalt evalueringsskema – Det nye 

undervisningsevalueringsskema, som er udarbejdet i 

samarbejde med TEACH, er nu endeligt godkendt, og det 

forventes at blive implementeret fra efterårssemesteret 

2019. Evalueringsskemaet er oversat og findes nu også i en 

engelsk version.  Begge versioner blev cirkuleret på mødet. 

 Ny fagleder – Lisbeth Verstraete-Hansen overtager pr. 

01.02.20 som ny fagleder på fransk, og Katrine Andersen 

overtager pr. 01.09.19 som ny fagleder på spansk.  

   

Ad 2) Meddelelser fra Næstformanden 

 Næstformanden meddelte, at Anna N. Sørensen, formand for 

Engeroms fagråd, grundet personlige årsager, holder pause fra 

fagrådsarbejdet. Næstformand for fagrådet, Birgitte S. Schmidt, 

overtager som fungerende formand til Anna er tilbage, og Karoline 

Rastenni overtager som næstformand for fagrådet.    

   

 

Ad 3) Meddelelser fra studielederen 

 Dette punkt var flyttet og blev behandlet efter dagsordenens punkt 

4. 

 Studielederen havde følgende meddelelser: 

 Husk, der afholdes workshop med TEACH den 27. maj for 

alle VIP om klyngevejledning. Alle VIP’er opfordres til at 

deltage for at blive klædt på til de nye specialestuderende 

med start 1. juli 2019, som alle omfattes af 

klyngevejledningskonceptet. 

 Møde i normudvalget – der har været afholdt møde i 

normudvalget, hvor der arbejdes på at finde en ny løsning 

til at en ensartet og retfærdig fordeling af arbejdsopgaverne 

for det videnskabelige personale, men det er en lang proces. 

Dekanen ønsker en transparent, men mindre 

detaljeorienteret model end den hidtidige, og der overvejes 

mulige modeller som også kan tage højde for den del af 

arbejdsopgaverne der ligger i forskningstiden.  

 

   

Ad 4) Orientering fra merit- & dispensationsudvalget 

 Studienævnets medlemmer stillede spørgsmål til ansøgning nr. 17 

og 18. Formanden og Marianne Boch redegjorde for udvalgets 



 

 

SIDE 3 AF 4 beslutninger. Endvidere redegjorde formanden for gældende 

praksis ved dispensation til forlænget eksamenstid ved andet 

modersmål end dansk. Det kan være svært for de studerende at 

dokumentere, at de har andet modersmål end dansk. Derfor har vi i 

merit- & dispensationsudvalget ikke tidligere efterspurgt 

dokumentation for dette. I udvalget har vi været i dialog med 

juristerne i U&S, for at høre om denne praksis overholder 

gældende regler på området. Juristerne medgiver, at det ikke er 

muligt at dokumentere andet modersmål end dansk og bakker 

derfor op om vores praksis. I studienævnet var der enighed om, at 

studerende, som er optaget på deres vores uddannelser på baggrund 

af en gymnasialuddannelse fra Danmark, i princippet ikke kan 

forvente ekstra tid til eksamen, da det må forventes at de er har 

passende niveau, men der blev ikke ytret ønske om at ændre 

nuværende praksis. 

Herefter tages orienteringen til efterretning. 

 

Ad 5) Besøg af prorektor Bente Stallknecht 

 Fra FA deltog Bente Stallknecht, prorektor, Rie Snekkerup, 

vicedirektør for uddannelse og Søren V. Kirk, AC-fuldmægtig.  

Vi startede med en kort præsentationsrunde. Herefter præsenterede 

studienævnsformand Christian Jensen instituttets uddannelser, 

herunder deres styrker. Han fremhævede den faglige diversitet 

inden for sprog, kultur og litteratur som en af vores styrker. 

VIP’ernes forskellige baggrunde blev nævnt, som en udfordring. 

Det kan være svært at blive enige om, hvad der skal fylde i 

uddannelserne. 

 Christian Jensen fortalte kort, om arbejdet med de nye 

studieordninger, hvor der er taget udgangspunkt i de studerende - 

hvilke kompetencer får de og hvilke kompetencer der efterspørges. 

 På instituttet har vi arbejdet med forskellige indsatsområder og haft 

stor fokus på fastholdelse af de studerende, digitalisering, peer 

feedback, portfolio eksamensformer og rekruttering – der er taget 

initiativ til at kontakte gymnasier og aftale gymnasiebesøg på flere 

gymnasier i københavnsområdet.   

 Alle vores uddannelser er akkrediteret. Engelsk har en udfordring 

efter dimensionering, da vi ikke kan tilbyde pladser til full degree 

studerende, det skyldes, at der på grund af dimensioneringstallene 

ikke længere er ledige pladser til full degree studerende. 

 Prorektor Bente Stallknecht præsenterede sig selv, sine 

pejlemærker for KU’s uddannelser og aktuelle temaer med 

interesse for studienævnet herunder: 



 

 

SIDE 4 AF 4  Forskningsintegrerende undervisningsaktiviteter, digitalisering af 

uddannelserne, ViP-karriereudvikling, Internationale partnerskaber, 

fleksible universitetsuddannelser til fremtiden, ny 

studieadministrativ platform, Kopernikus, ny KU-ramme for 30 

ECTS-specialer, studiemiljø og trivsel og bedre muligheder for at 

arbejde med innovation og entreprenørskab. 

 Punktet afsluttedes med en dialog om KU’s uddannelser med 

udgangspunkt i studienævnets uddannelser. Studieleder Kirsten 

Kragh gjorde opmærksom på instituttets udfordring med at 

redegøre for forskningsbaseret undervisningen på tilvalgs-

uddannelserne i Interkulturelle erhvervskompetencer og 

kommunikation og Innovation, entrepreneurship og 

kommunikation for humanister. 

 Kirsten Kragh spurgte om muligheden for, at opbløde kravet om 8 

og 12 timers undervisning på hhv. KA og BA på de mindre 

uddannelser.  

 Jan Lindschouw spurgte til den nye specialeperiode på 4 mdr. og 

nævnte at de studerende føler sig begrænset af den nye tidsfrist Det 

blev diskuteret om det er muligt, at indtænke specialeforberedende 

aktiviteter på 3. semester, så de studerende er klar til at skrive fra 

start af specialeperioden.      

  

 

Ad 9) Eventuelt 

Ingen bemærkninger 
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