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M Ø D E R E F E R A T  7. OKTOBER 2020 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk  

Møde afholdt 19. august 2020, kl. 13.15-15  

Sted Mødelokale, 24.2.01  

Referent Marianne Boch  

Til stede 

Lisbeth Verstraete-Hansen (studieleder), Jan Juhl Lindschouw (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), Anne Kjølby (observatør) og 

Marianne Boch (referent). 

Afbud fra 

Astrid Wenzel Tøttenborg (observatør), Anna Sandberg (VIP germansk og 

romansk), Olivia Winkler Kagstrup (studenterrepræsentant for engelsk), 

Anna Nørgaard (suppleant for engelsk), Malene Krab K. Eriksen 

(observatør), Jonas Tobias Rieneck Milner (studenterrepræsentant for 

Germansk og romansk),  

Dagsorden 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Formanden startede mødet med, at byde velkommen tilbage efter 

COVID-19 og sommerferie. 

De 2 nye studenterrepræsentanter har ved en fejl ikke modtaget 

mødeindkaldelsen forud for mødet. 

Herefter havde formanden følgende meddelelser: 



 

 

SIDE 2 AF 3 Engelsk KA har ændret udbudssprog fra engelsk til dansk, dermed 

skal studieordningen oversættes til dansk. (Det er efterfølgende 

oplyst at en lignende ændring muligvis skal gennemføres for 

Engelsk BA.) 

Omlægning af skriftlige stedprøver ved V20/21. Institutterne 

opfordres til at de skriftlige stedprøver, som forsvarligt kan 

omlægges til digitaleksamen/hjemmeeksaminer, omlægges. 

Mundtlige eksaminer afvikles indtil videre efter normal praksis. 

Studienævnet havde en diskussion af vigtigheden af at bevare visse 

prøver som stedprøver. Holdningen var at vi skal vi ikke skal gå på 

kompromis med fagligheden, og at vores uddannelser skal 

prioriteres lige så højt som andre, når den begrænsede kapacitet på 

ITX/Peter Bangs Vej fordrer omlægning af visse stedprøver. 

 Studieleder Lisbeth Verstraete-Hansen og SN-formand Christian 

Jensen udarbejder forslag til hvilke prøver vi ønsker at omlægge 

eller ikke omlægge. 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

 

Næstformanden havde ingen meddelelser 

 

Ad3) Meddelelser fra studielederen 

 

Der er truffet beslutning om, at alle fællesforelæsninger samt 

flerholdsundervisning på EGR afvikles online i E20. 

Studielederen modtager mange henvendelser fra VIP, som har 

spørgsmål til afviklingen af undervisningen i E20 bl.a. om de 

studerendes tilstedeværelse på campus, evt. tilbud til studerende, 

som ikke kan eller tør være fysisk tilstede i undervisningen og 

gruppearbejde.  

Studielederen meddeler, at der er en FAQ på vej til underviserene, 

som bør besvare disse spørgsmål. 

Mange har efterspurgt en beredskabsplan for scenarier for 

nedlukning og delvis hjemsendelse i E20. Studielederen meddeler, 

at der arbejdes på et udkast til en plan B for E20 i tilfælde af, at 

tilstedeværelsen på campus skal nedjusteres.  

 

Ad 4) Orientering merit- & dispensationsudvalget 

 

Ingen bemærkninger  

 

Ad 5) Repræsentationsområder i SN for IKM-uddannelsen 

 



 

 

SIDE 3 AF 3 VIP og STUD fordelingen i studienævnet ser pt. således ud: Begge 

områder har 2 repræsentanter for engelsk og 3 repræsentanter for 

germansk og romansk. Studienævnet diskuterede om, vi bør have et 

repræsentationsområde for IKM-uddannelsen. VIP er allerede 

repræsenteret via de 3 repræsentanter for germansk og romansk, og 

det aftaltes, at Studienævnssekretæren undersøger, om det er 

muligt, at der indvælges studenterrepræsentanter for IKM-

uddannelsen, men ingen VIP, da de allerede er repræsenteret. Efter 

SN-mødet, har valgsekretariatet meddelt, at det er muligt med 

denne fordeling. Spørgsmålet tages op til endelig afgørelse på et 

senere møde. 

  

Ad 6) Titelændring af spansk BA og KA 

Faggruppen på spansk har indsendt ønske til ændring af titlen på 

BA- og KA-uddannelsen. Titlen ønskes ændret til Spansk og 

Latinamerika studier. 

I faggruppen er der en formodning om at studerende søger til 

Århus, fordi de tror at vores uddannelse ikke indeholder 

Latinamerikastudier. 

Studienævnet vurderer, at den foreslåede titel giver anledning til 

misforståelser og derfor foreslår nævnet denne titel: Spansk sprog 

og kultur og Latinamerikastudier.   

 

Ad 7) Ansøgninger til pulje om faglige aktiviteter i E20 

 

Punktet bortfalder, da der ikke er kommet ansøgninger til mere end 

50.000kr. 

Ad 8) Ændring af adgangskrav til IKM-uddannelsen  

Studienævnet godkender formuleringen: ”En dansk 

bacheloruddannelse, der indeholder et sidefag i fransk, spansk eller 

tysk på mindst 45 ECTS.” giver direkte adgang til IKM-

uddannelsen. 

Ad 10) Eventuelt 

  

Der er fastsat følgende mødedatoer i E20 

16/9, 21/10, 18/11 og 16/12. Alle dage er mødetidspunktet 10:15-

12:00. 

 

 

 


	Til stede
	Dagsorden

