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M Ø D E R E F E R A T  04. OKTOBER 2019 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk  

Møde afholdt 2. oktober 2019, kl. 13.15-15.00  

Sted Engerom lokale 24.2.62  

Referent Marianne Boch  

Til stede 

Kirsten Kragh (studieleder), Jan Lindschouw (VIP germansk og romansk), 

Anna Sandberg (VIP germansk og romansk), Birthe Hoffmann (VIP 

germansk og romansk), Ulla Rahbek (VIP engelsk), Christian Jensen 

(studienævnsformand), Karoline Rastenni (studenterrepræsentant for 

engelsk), Birgitte S. Schmidt (studenterrepræsentant for germansk og 

romansk), Anne Kjølby (observatør) og Marianne Boch (referent) 

Afbud fra 

Johan Pedersen (VIP germansk og romansk), Anna Nørgaard Sørensen 

(studenterrepræsentant for engelsk), Rico Birkedal Nielsen 

(studenterrepræsentant for engelsk), Ingrid Døssing (studenterrepræsentant 

for germansk og romansk), Niclas Camilo Frøstrup (studenterrepræsentant 

for germansk og romansk), Esther Kamille Hjorth studenterrepræsentant for 

germansk og romansk) og Sofie Vindis (observatør).  

Dagsorden 

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Formanden havde følgende meddelelser: 

Formanden mindede om, at der er valg til studienævnet blandt de 

studerende. 
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Ad 2) Meddelelser fra Næstformanden 

 Der var afbud fra Næstformanden, derfor ingen bemærkninger. 

Dog oplyste Birgitte S. Schmidt, at der er generalforsamling i 

fagrådet i næste uge. 

   

 

Ad 3) Meddelelser fra studielederen 

 Studielederen havde følgende meddelelser: 

Fjerneksamen – der udarbejdes nyt notat efter en høringsrunde, 

hvor Engerom delvist har tilsluttet sig ToRS´s høringssvar. Det 

understreges, at det er en mulighed, men ikke en ret, som de 

studerende har. Det er fortsat studienævnet, som træffer beslutning 

om evt. dispensation til afholdelse af fjerneksamen. 

Fælles kontrakt på HUM for projektorienteret forløb – Forslag til 

fælles kontrakt har været sendt i høring hos studielederne, og 

Kirsten har i samarbejde med AC-vejleder Sofie indsendt 

kommentarer og ændringsforslag. Der forligger nu en fælles 

kontraktskabelon der så vidt det er muligt forsøger at tage højde for 

forskelligheder og særlige ønsker. Praksis er tilsyneladende nogle 

andre steder, at den faglige vejleder godkender kontrakten, og ikke 

AC-vejleder, som det er praksis på Engerom. 

    

 

Ad 4) Orientering fra merit- & dispensationsudvalget 

 Studienævnets medlemmer stillede spørgsmål til ansøgning nr. 9, 

10 og 13. Formanden og Birgitte S. Schmidt redegjorde for 

udvalgets beslutninger.  

 Orienteringen tages herefter til efterretning. 

 På baggrund af ansøgning nr. 12 drøftede studienævnet vilkår ved 

eksaminer, som har til formål bl.a. at udprøve færdigheder i dansk 

(i sammenhæng med det læste sprog). Sådanne eksaminer byder på 

særlige udfordringer for studerende med andet modersmål end 

dansk og som er optaget på baggrund af adgangsgivende eksamen 

med højniveau ikke i dansk men i fx svensk. De største 

vanskeligheder opstår i forbindelse med oversættelse fra 

fremmedsprog til dansk (version). I henhold til 

eksamensbekendtgørelsens §7, er Studienævnet dog er indstillet på 

at tillade oversættelse til svensk eller norsk.  

Studerende skal stadig søge dispensation til dette, men vil få deres 

ansøgning imødekommet, hvis de opfylder optagelseskravet om 

adgangsgivende eksamen med svensk eller norsk på højt niveau. 
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Ad 5) KA-profil 

Studienævnet diskuterede de foreslåede KA-profiler (toninger, 

gymnasieprofilen og IKM) og fandt at denne ”pakning” og 

markedsføring af vores KA-udbud kan have positive effekter. 

Nævnet har dog visse betænkninger med de aktuelle forslag. Først 

og fremmest er medlemmerne af nævnet enige om at en profil bør 

være på 30 ECTS (Tilvalg) samt et speciale (i alt 60 ECTS).  

Derved kan vi undgå at fastlåse kursusudbuddet i så høj en grad at 

kursusudbuddet og den faglige bredde påvirkes negativt, særligt på 

uddannelser hvor bredden i forvejen er presset. 

Studenterrepræsentanterne er nervøse for, at kurser på profilerne 

bliver udbudt på bekostning af andre mere fag-faglige kurser på 

målsproget.   

Studienævnet er også betænkelig ved, at disse profiler er lavet 

uafhængigt af studienævnet og dermed også af 

studenterrepræsentanterne.  

  

  

Ad 6) Studieordninger MIF og KA-sidefag 

Fremmedsprogsdidaktikken er helt skrevet ud af studieordningerne 

på KA Sidefag (på Engelsk er der dog fremmesprogstilegnelse på 

BASF). Der kører allerede et godt sprogligt og kulturelt 

didaktikmodul i efteråret, men det er ikke muligt at udbyde dette, 

da de 15 ECTS på BATV er optaget af andre fagelementer. Hvis 

fremmedsprogstilegnelse på sigt skal udbydes samlet for hele 

instituttet – inklusive engelsk – kunne man måske få volumen nok 

til at udbyde det i begge semestre.  

Studienævnet godkender MIF- og alle KA-sidefagsordningerne. 

 

Ad 7) Undervisningsevaluering – F19 

Studienævnet diskuterede sammenfatningerne. Studieleder og 

fagleder følger op på de konkrete udfordringer.  

 

Ad 8) Portfolio omprøve 

Punktet flyttes til næste møde. 

 

 

Ad 9) UMV-handleplaner – punkt udgik. Nævnets medlemmer er 

velkomne til at sende eventuelle kommentarer til formanden, som 

vil sende et samlet høringssvar.  
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Punktet flyttes til næste møde. 

 

Ad 11) Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 
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