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M Ø D E R E F E R A T  21. FEBRUAR 2020 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk  

Møde afholdt 19. februar 2020, kl. 13.15-15.00  

Sted Engerom lokale 24.2.62  

Referent Marianne Boch  

Til stede 

Lisbeth Verstraete-Hansen (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), Birgitte S. Schmidt (studenterrepræsentant for 

germansk og romansk), Martin Eskildsen (studenterrepræsentant for 

germansk og romansk), Cecilie Bjørnskov (studenterrepræsentant for 

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

Kjølby (observatør), Astrid Wenzel Tøttenborg (observatør) og Marianne 

Boch (referent) 

Afbud fra 

Olivia Winkler Kagstrup (studenterrepræsentant for engelsk), Jonas Tobias 

R. Milner (studenterrepræsentant for germansk og romansk) og Sofie Vindis 

(observatør).  

Dagsorden 

 

Studienævnsformanden startede mødet med at byde velkommen til 

studienævnets nye medlemmer, herunder de nye studenterrepræsentanter, 

Studieleder og AC-vejleder. 

Herefter var der en kort præsentationsrunde. 



 

 

SIDE 2 AF 5 Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Studienævnsformanden startede med at spørge, om der var 

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

ingen indvendinger var, blev punkt 1,5 Valg af næstformand indsat.  

Herefter havde studienævnsformanden følgende meddelelse: 

Midler til eksperimenter med forskningsintegration i 

undervisningen – KU’s fælles 2023-projekt om 

forskningsintegrerende undervisningsaktiviteter har uddelt midler 

til undervisere, der er interesseret i at integrere forskningen i 

undervisningen på nye måder. I alt er der bevilliget penge til 14 

projekter/undervisningsforløb på KU, heraf er de 2 gået til 

Engerom.   

 

Ad 1,5) Valg af næstformand 

 Birgitte Simone Schmidt stiller op som næstformand og vælges ved 

fredsvalg. 

 

Ad 2) Meddelelser fra Næstformanden 

Næstformanden meddelte, at der er fagrådsmøde i næste uge og 

medlemmerne glæder sig til at komme i gang med fagrådsarbejdet i 

den kommende tid.   

 

Ad 3) Meddelelser fra studielederen 

Studielederen har følgende meddelelser: 

Kvotefordeling KA-optag – studielederen har indmeldt til U&S, at 

Engerom ønsker at fortsætte med den nuværende fordeling med 

90% på kvote 1 og 10% på kvote 2.  

Studielektor Tysk – der er opslået en stilling som studielektor i tysk. 

Ifølge den nye stillingsstruktur skal en studielektor undervise og 

fagudvikle men ikke forske.   

Plagiatsager – Uddannelsen og studerende har sendt en mail vedr. 

ændring i praksis ved genindskrivning af midlertidigt bortviste 

studerende (disciplinærsager). Af den fremgår det, at der ikke er 

hjemmel til at udskrive studerende, der midlertidigt er bortvist fra 

universitetet på grund af f.eks. plagiat. Dette er for så vidt ikke nyt, 

men styrelsen har over en lang årrække accepteret den sædvanlige 

praksis. Fremover bliver studerende ikke udmeldt, så de på eget 

initiativ skal søge om genindskrivning. De skal alene udelukkes fra 

undervisning og prøver m.v. Dette kan give anledning til praktiske 

problemer i forhold til f.eks. tilmelding til prøver og undervisning i 

det semester (eller de semestre), de studerende er udelukkede. 

 



 

 

SIDE 3 AF 5 Nye KA-linjer – arbejdet med de nye KA-linjer er færdigt, og der 

sendes snarest informationsmateriale ud 

 

Ad 4) Orientering fra merit- & dispensationsudvalget 

 Studienævnets medlemmer stillede spørgsmål til ansøgning nr. 7, 8 

og 13. Studienævnsformanden, Birgitte S. Schmidt og Marianne 

Boch redegjorde for udvalgets beslutninger. Johan Pedersen stillede 

opklarende spørgsmål til studienævnet om gældende praksis ved 

ansøgning om ekstra tid til eksamen. Studienævnsformanden 

redegjorde for studienævnets praksis, som for nyligt har været 

drøftet på studienævnsmødet.   

 Orienteringen tages herefter til efterretning. 

  

Ad 5) Strategiske målplan 2021-24 

Studienævnet har modtaget udkast til målplan 2021-24. Desuden 

var der udsendt separat forslag til nyt afsnit 2 om uddannelse. Dette 

forslag er et samarbejde mellem de studerende på HUM og 

VIP’erne i Akademisk Råd. Studienævnet diskuterede særligt afsnit 

2.1.1, og noterede sig, at dette ikke er en mulighed for de 

studerende som læser gymnasie-sidefag, da deres ECTS er bundet 

af konstituerende fagelementer. Nævnet diskuterede også afsnit 2.2 

Tværfagligt samlæsning og faglig kvalitet, og der blev bl.a. udtrykt 

skepsis over for bemærkningen om at ”styrke kvaliteten af den 

forskningsbaserede undervisning på de små fag gennem 

hjemtagelse af eksterne midler”.  

Fagrådet behandler målplanen i uge 8 og har mulighed for at give 

deres holdninger til kende gennem HUMrådet, men studienævnet 

aftalte at fagrådsformand Birgitte S. Schmidt kan sende en 

tilbagemelding til Studienævnsformanden, som sender et fælles 

skriv til dekanatet på nævnets vegne.   

 

Ad 6) Portfolio-omprøve præcisering 

Studieordningernes formuleringer af ”særlige bestemmelser” 

(særligt den engelske) er aktuelt noget uklare og efterlader tvivl hos 

mange om, hvad der præcis skal indgå i omprøven, og hvem der 

har ansvaret for at formulere den ekstra aktivitet. Derfor er der 

modtaget forslag om præcisering af ”særlige bestemmelser”.  

Studienævnets medlemmer havde enkelte tilføjelser til 

indstillingen, som Studienævnsformanden noterede. Herefter 

godkendte studienævnet indstillingen. Anne Kjølby opdaterer 

vejledningen om portfolieeksamen, så den kan kommunikeres ud til 

underviserne.    

 



 

 

SIDE 4 AF 5 Ad 7) Undervisningsevaluering E19 

Formanden og tidligere studieleder Kirsten Kragh har gennemgået 

kursusevalueringerne for E19 og har med udgangspunkt i 

evalueringerne udarbejdet en sammenfatning. Normalpraksis er, at 

hvis kritikken går på den enkelte underviser, vil vedkommende 

blive indkaldt til samtale med Institutleder eller Studieleder. 

Institutleder følger op på H-VIP og studielederen følger op på D-

VIP. Jan Lindschouw havde sammenfattet et notat vedr. generelle 

bemærkninger ved undervisningsevalueringerne, som han uddelte 

på mødet. Her nævnes blandt andet den lave svarprocent, som går 

igen på fagene.  

Det bemærkes, at spørgeskemaet er meget generisk, det gør det 

svært at evaluere på kurser, hvor der ikke er et undervisningsforløb, 

som BA-projekt og projektorienteret forløb. Der er også væsentlige 

problemer med at evaluere kurser med flere forløb/undervisere. 

Der var enighed om, at punktet sættes på dagsorden på 

studienævnsmødet i april, så problemerne med 

evalueringsproceduren kan drøftes nærmere.  

 

Ad 8) Enkeltstående BA-tilvalg Engerom 2019 rev. 2020 

 Anne Kjølby orienterede om, hvilke ændringer der var foretaget og 

baggrund herfor.  

Enkeltstående BA-tilvalg blev godkendt med den ene kommentar, 

at eksamenssprog på Circle of Stories er engelsk. 

  

Ad 9) Enkeltstående KA-tilvalg Engerom 2019 rev. 2020 

Studienævnet havde følgende ændringer til studieordningen: 

Circle of Stories: Eksamenssprog engelsk 

Creative Non-Fiction in English: Eksamenssprog engelsk 

Creative Writing Workshop: Eksamenssprog engelsk 

Fremmedsprogs- og kulturdidaktik: faglige mål – her skal det 

første under viden om … ”fremmedsprogsdidaktik med særligt 

henblik på den studerendes sprog”  

Ang. Creative Writing kurserne: her efterlyser studienævnet nogle 

mere specifikke faglige mål, så det kan sikres at der er 

overensstemmelse mellem kursets indhold, formålet med 

udprøvningen og de faglige mål. Anne Kjølby kontakter 

faggruppen og beder dem levere mere specifikke faglige mål. 

Godkendelse af ordningen afventer de ovenstående ændringer. 

 

Ad 11) Eventuelt 

Studienævnsformanden foreslog, at dagsorden til 

studienævnsmøderne fremover sendes til alle instituttets ansatte. 



 

 

SIDE 5 AF 5 Der var opbakning til forslaget, og studienævnssekretær Marianne 

Boch sender frem over dagsorden til alle ansatte. 
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