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M Ø D E R E F E R A T  1 6 .  D E C E M B E R ,  2 0 2 0  16. DECEMBER 2020 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk  

Møde afholdt 16. december 2020, kl. 10.15-12.00  

Sted Zoom  

Referent Marianne Boch  

Til stede 

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

Lisbeth Verstraete-Hansen (studieleder), Jan Juhl Lindschouw (VIP 

germansk og romansk), Christian Jensen (studienævnsformand), Johan 

Pedersen (VIP germansk og romansk), Birgitte S. Schmidt 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk), Bjørn Markmann 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk), Olivia Winkler Kagstrup 

(studenterrepræsentant for engelsk), Anne Kjølby (observatør) og Marianne 

Boch (referent). 

Afbud fra 

Astrid Wenzel Tøttenborg (observatør), Malene Krab Koed Eriksen 

(observatør), Cecilie Bjørnskov (studenterrepræsentant for engelsk), Anna 

Nørgaard Sørensen (studenterrepræsentant for engelsk). 

Fraværende 

Jonas Tobias Rieneck Milner (studenterrepræsentant for Germansk og 

romansk). 

 



 

 

SIDE 2 AF 5 Dagsorden 

 

1. Meddelelser fra formanden  

Formanden meddeler, at der kommer ny platform til 

studiemiljøundersøgelser.  

 

2. Meddelelser fra næstformanden  

HUM rådet har snakket med dekanatet om en generel udsættelse af 

afleveringsfrister for Specialet, BA-projekter og øvrige skriftlige opgaver på 

Humaniora. Prodekanen har henvist til studienævnene, som har 

beslutningskompetencen.  

Christian oplyser, at anbefalingen fra Dekanens side, er at der ikke er belæg 

for en generel dispensation, hvilket også var den konklusion nævnet nåede 

frem til, da vi på forrige møde behandlede en lignende forespørgsel. 

Studerende kan søge individuelle dispensationer, som skal være fagligt 

begrundet, efter gældende praksis.  

3. Meddelelser fra studielederen  

Studielederen havde følgende meddelelser. 

På instituttet er vi i gang med planlægning af forårssemesteret 2021, og vi 

følger foreløbig retningslinjerne i dekanatets notat fra 23. november 2020. 

Dvs. at 50/50-modellen videreføres med de tre forskellige formater fysisk 

undervisning, hybrid- og online-undervisning.  

Uddannelsesleder-kredsen har diskuteret, hvordan vi kan styrke 

studiemiljøet og de social-faglige aktiviteter i F21. Der er derfor afsat 10 

timer pr. uddannelse til fx DVIP til at koordinere arbejdet. Af aktiviteter kan 

det være teater, biograf, faglige oplæg o.a.  

Vi har besluttet at gå videre med instruktor-ordningen også i F21. 

Instruktor-ordningen har fået gode evalueringer, så der er bred enighed om, 

at det er et godt og vigtigt tiltag. I F21 får Tysk, fransk, italiensk og spansk 

75 timer og engelsk får 100 timer.  

 

  

4. Orientering merit- & dispensationsudvalget (bilag 1)  



 

 

SIDE 3 AF 5 Marianne redegjorde for sag nr. 11 og dennes afgørelse, da afgørelsen ikke 

fremgik af oversigten. Formanden meddelte, at enkelte af dispensationerne 

ikke længere er relevante, da eksaminerne er omlagt til online eksaminer. 

Nævnet havde ingen bemærkninger til orienteringen. 

 

5. Tværfagligt valgfag F22 skabelon og procedure  

I F21 udbyder vi 7 tværfaglige valgfag, og der er medio december stadig 

masser af ledige pladser på kurserne. Vi håber dog på flere tilmeldinger i 

eftertilmeldingen. Studienævnet har modtaget 10 forslag til tværfaglige 

valgfag i F22. Studienævnet var enige om, at det altovervejende kriterium 

er, at kurserne er så gode og så interessante som muligt for de studerende. 

Studienævnet kigger på bredden af kurserne og på om gengangerne har fået 

tilmeldinger nok i det kommende semester. Der blev også kigget på, at 

nogle valgfag kan lede frem til en linje og derfor kan være en 

appetitvækker.  

De foreslåede kurser om Holocaust og den europæiske novelle kan ikke 

udbydes i denne omgang, men der opfordres til at de fremsendes som 

forslag til udbuddet i F23 i stedet. Studienævnet besluttede dermed at 

udbyde 8 kurser med mulighed for ikke at oprette et eller flere kurser 

afhængigt af såvel det samlede antal tilmeldinger som tilmeldinger til de 

enkelte kurser. 

 

6. Undervisningsudbud E21/F22 

Studienævnet godkender kursusudbuddet. Hvis kandidattilvalget i 

Brasilienstudier, godkendes under punkt 9, kan der komme et kursus i 

Brasilienstudier. ÅU-udbuddet fremgår ikke her.  

 

7. Kriterier for KA-optag 

Studienævnet er tilfreds med formuleringen ”med relevans for”, da det 

sikrer en faglig vurdering. Kriterierne godkendes.  

 

 

 

 



 

 

SIDE 4 AF 5 8. Studieordning Engelsk KA 2021 

Studieordningen for engelsk har tidligere været udbudt på engelsk men skal 

nu udbydes på dansk. Studieordningen er en oversættelse af den 

eksisterende studieordning, og ordningerne er derfor indholdsmæssigt 

identiske. 

Studieordningen for engelsk KA godkendes uden bemærkninger.  

 

9. Studieordning Tilvalg i portugisisk 2021 

De faglige mål er justeret, så det ikke længere er en forudsætning, at de 

studerende kan spansk, når de starter.  

Studieordningen for Tilvalg i Brasilianske studier godkendes. 

 

10. Valg af studenterrepræsentanter i SN 

Ved det seneste valg af studenterrepræsentanter til studienævnet, har det vist 

sig at være svært at finde nye studenterrepræsentanter. Ved valget er det kun 

lykkedes at finde 3 studerende, som ville stille op.  

Bjørn Markmann oplyser, at det efterfølgende er lykkedes fagrådet at finde 

ca. 3-4 studerende, som ønsker at indtræde i studienævnet.  

Studienævnet har to muligheder for at få indvalgt flere studerende. Nævnet 

kan enten anmode dekan eller rektor om et suppleringsvalg, eller vi kan 

supplere medlemmer ind mere uformelt. Vi skal dog være opmærksom på, 

at medlemmer ikke bliver direkte udpeget af fagrådet, men at alle får en 

chance for at deltage.  

Studienævnet vil gerne deltage i at forsøge at rekruttere flere studerende til 

nævnet. Der var enighed om, at der skal udsendes en studiebesked med links 

til mere information. Beskeden sendes også til uddannelseslederne. Det 

aftales, at Birgitte S. Schmidt og Christian Jensen formulerer en kort 

studiebesked.  

 

11. Ændring i studienævnsformændenes arbejde 

Punktet udsættes til næste møde, hvor det bliver et orienteringspunkt fra 

formanden. 

 

 



 

 

SIDE 5 AF 5 12. Studentertrivsel 

Punktet udsættes til næste møde 

13. Eventuelt 

Næste møde i studienævnet bliver 20. januar 2021 kl. 13.15-15.00. 
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