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M Ø D E R E F E R A T  13. OKTOBER 2020 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk  

Møde afholdt 17. juni 2020, kl. 13.15-15.00  

Sted https://ucph-ku.zoom.us/j/61556891438  

Referent Marianne Boch  

Til stede 

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

germansk og romansk), Jan Gustafsson (VIP-suppleant 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), Astrid Wenzel Tøttenborg (observatør), 

Anne Kjølby (observatør) og Marianne Boch (referent). 

Afbud fra 

Anna Lena Sandberg (VIP germansk og romansk), Olivia Winkler Kagstrup 

(studenterrepræsentant for engelsk), Anna Nørgaard (suppleant for engelsk), 

Jonas Tobias Rieneck Milner (studenterrepræsentant for Germansk og 

romansk).   

Dagsorden 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Formanden havde følgende meddelelser: 

Kvote 2 processen – vurderingen af kvote 2 ansøgninger er færdige 

og kun den sidste afrapportering mangler, før udvalgets 

beslutninger meldes ud. 

Ny ansøgningsrunde til midler til forskningsintegreret undervisning  



 

 

SIDE 2 AF 3 Fransk uddannelsesevaluering er klar og sendes til høring skriftlig 

høring i nævnet efter dagens møde.  

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

 

Ingen bemærkninger 

 

Ad3) Meddelelser fra studielederen 

Studielederen havde følgende meddelelser: 

LSU er forelagt et udkast til retningslinjer for valg af 

specialevejleder. Vejleder kan/skal ikke indgå en vejlederaftale 

med den enkelte studerende. Den studerende skal skrive 2 

prioriterede ønsker til vejleder og 1. valget skal være begrundet. På 

baggrund af disse tildeler Studielederen i samarbejde med 

specialeadministrationen og uddannelseslederne specialevejledere 

til de studerende.  

Undervisningen i E20. Studielederkredsen har udarbejdet et 

forslag, der skal sikre maksimal fysisk tilstedeværelse samtidig 

med at afstandskravet på 1 meter respekteres. Forslaget indebærer, 

at bordene fjernes fra lokalerne. Under kommentarerne til denne 

meddelelse udtrykte de studerende skepsis ift. at sidde med laptop i 

skødet og samtidig håndtere evt. bøger eller kompendier. Der blev 

spurgt, om der evt. kan opretholdes et antal lokaler med 20 borde 

og stole til hold, der ikke overstiger kapacitetsloftet. 

Der blev også fremført et par konkrete forslag som eventuelt kunne 

afhjælpe problemet med de manglende borde: 

- Montering af skriveplader. Kan indkøbes til 50 kr. stykket.   

- Indkøb af skrivebakker 

Studienævnet efterlyste yderligere information om hvem der 

beslutter hvilken model der anvendes. Skal underviserne have 

valget mellem skak-modellen og online-undervisning, eller er det 

fakultets- eller institutledelsen der træffer afgørelsen? 

Den generelle holdning i Studienævnet var, at førsteårsstuderende 

bør være så meget som muligt på campus. 

 

Ad 4) Orientering merit- & dispensationsudvalget 

Ingen bemærkninger 

 

Ad 5) Undervisningsevaluering F20 

Studienævnsformanden startede med, at understrege at det er 

processen frem for resultatet, som skal drøftes under dette punkt.  

Herefter gav Anne Kjølby en kort status på de udfordringer der har 

været i forårssemesteret 2020. Svarprocenten var i denne omgang 



 

 

SIDE 3 AF 3 særdeles lav. Der var usikkerhed, blandt de studerende, om hvad 

der skulle evalueres, normal evaluering eller med Covid-19 

perspektiv? Det har i lyset af forårets nedlukning ikke været muligt 

at evaluere undervisningen uden at tage højde for omlægningen til 

online-undervisningen en måned efter semesterstart.   

 

Tilbagemeldinger fra studerende, viser at mange har svært ved at 

se, at der bliver fulgt op på evalueringerne og derfor undlader de 

ofte at evaluere.  

Studienævnet drøftede muligheden for, at der udarbejdes et 

dokument efter hvert semester, hvor det fremfår hvilke ændringer 

der er foretaget på baggrund af evalueringerne. Der var også 

forslag om, at der udarbejdes en version af 

undervisningsevalueringerne til offentliggørelse, så de studerende 

kan se, hvordan studienævnet har forholdt sig til evalueringerne og 

hvilke punkter som har medført ændringer.  

  

Ad 6) Vurdering af kvote 2 ansøgninger 

 

Vurdering af kvote 2 ansøgninger, har denne gang været mere 

omfattende. Det skyldes, at der har været en del flere ansøgninger 

til vurdering i år. Det er vigtigt, at vi fremover indmelder nok 

medlemmer til arbejde, da opgaven ellers bliver for omfattende. 

Studienævnet drøftede muligheden for honorering af arbejdet med 

kvote 2 ansøgningerne.     

 

Ad 7) Eventuelt 

  

 Næste møde i studienævnet er 19. august 2020.  

 

 


	Til stede
	Dagsorden

