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M Ø D E R E F E R A T  25. FEBRUAR 2019 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk  

Møde afholdt 20. februar 2019, kl. 13.15-15.15  

Sted Engerom lokale 24.2.62  

Referent Marianne Boch  

Til stede 

Johan Pedersen (VIP germansk og romansk), Anna Sandberg (VIP 

germansk og romansk), Jan Lindschouw (VIP germansk og romansk), Ulla 

Rahbek (VIP engelsk), Christian Jensen (studienævnsformand), Kirsten 

Kragh (studieleder), Rico Birkedal Nielsen (studenterrepræsentant for 

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

Nørgaard Sørensen (studenterrepræsentant for engelsk), Anne Kjølby 

(observatør), Sofie Vindis (observatør) og Marianne Boch (referent) 

Afbud fra 

Sebastian Primdahl Olesen (studenterrepræsentant for germansk og 

romansk), Niclas Camilo Frøstrup (studenterrepræsentant for germansk og 

romansk), Esther Kamille Hjorth (studenterrepræsentant for germansk og 

romansk). 

Dagsorden 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Formanden havde følgende meddelelser: 

Referaterne bør i fremtiden afspejle de repræsenterede holdninger 

der kommer frem i diskussioner på mødet. 

 



 

 

SIDE 2 AF 4 Rektorsekretariatet har henvendt sig til studienævnet, da Prorektor 

ønsker at møde alle studienævn – Marianne Boch har sendt 

studienævnets mødedatoer for F19 og afventer en tilbagemelding 

fra Rektor sekretariatet. 

 

Studienævnet har modtaget henvendelse fra Vejledning og 

optagelse, som ønsker at få oplyst medlemmerne til kvote 2-

optagelsesudvalgsmødet i 2019. Mødet afholdes den 12. juni 2019, 

kl. 9-17. Ulla Rahbek og Jan Lindschouw meldte sig som VIP-

repræsentanter. Johan Pedersen og Christian Jensen er suppleanter 

for VIP-repræsentanterne. Rico Birkedal Nielsen og Birgitte S. 

Smidt deltager som studenterrepræsentanter. Karoline Rastenni og 

Anne Nørgaard Sørensen er suppleanter for 

studenterrepræsentanterne.   

 

Modtagerordningen er ændret, så samtalerne med læsegrupper på 1. 

semester overgår til studievejledningen, og i stedet for både en 

holdkoordinator og kontaktunderviser, vil der fremover kun være 

en holdkoordinator. Derudover udvides ordningen til også at gælde 

2. semester. 

 

Møde med aftagerpanel den 27. februar 2019. Som noget nyt vil 

der blive afholdt en paneldebat. Paneldebatten er for alle 

studerende og afholdes i tidsrummet 16.30-18. Paneldebatten vil 

have fokus på, hvordan nye kandidater kan gøre sig mere attraktive 

for erhvervslivet.   

 

Ad 2) Meddelelser fra Næstformanden 

 Næstformanden meddelte, at han ikke længere er formand for 

fagrådet. Der er valgt en ny formand, Anna Nørgaard Sørensen. 

Næstformanden oplyste, at der udover ny formand er kommet flere 

nye kræfter til, som alle arbejder videre med de igangværende samt 

nye fagrådsopgaver. Pt. er fagrådet ved at udarbejde vedtægter for 

fagrådsarbejdet.  

 

Ad 3) Meddelelser fra studielederen 

 Studielederen meddelte, at MIF og Portugisisk og Brasilianske 

studier skal uddannelsesevalueres i 2019. Anne Kjølby og Kirsten 

Kragh har tidligere udarbejdet en køreplan for 

uddannelsesevaluering. Denne køreplan følges, og 

uddannelsesevalueringen skal på SN-mødet i marts eller april som 

godkendelsespunkt. 

  



 

 

SIDE 3 AF 4 Studielederen gav en kort status på arbejdet med 

undervisningsudbuddet for E19 og F20. ÅU-udbuddet for engelsk, 

tysk og spansk fortsætter som hidtil. Fransk skal fra E19 til at 

udbyde gymnasierettet KA-tilvalg.  

Det er senere blevet besluttet, at vi på spansk IKKE udbyder modul 

3, men i stedet starter forfra og udbyder Modul 1 på den nye 

BATV-ordning 2019.  

 

Ad 4) Orientering fra merit- & dispensationsudvalget 

 Studienævnets medlemmer stillede spørgsmål til ansøgning nr. 2, 5 

og 6. Marianne Boch og Formanden redegjorde for udvalgets 

beslutninger. Herefter tages orienteringen til efterretning. 

 

Ad 5) Undervisningsevaluering E18 

 Studieleder Kirsten Kragh og Anne Kjølby har gennemgået 

kursusevalueringerne for E18 og har med udgangspunkt i 

evalueringerne udarbejdet en sammenfatning, som primært tager 

udgangspunkt i de negative tilbagemeldinger. Normalpraksis er, at 

hvis kritikken går på den enkelte underviser, vil vedkommende 

blive indkaldt til samtale med Institutleder eller Studieleder. Men 

grundet situationen med ny Institutleder, vil Studieleder følge op på 

både H-VIP og D-VIP. Der var enkelte opmærksomhedspunkter, 

som vi fremover bør have fokus på.  

 Formanden satte spørgsmålstegn ved brug af betegnelsen 

sammenfatning. Han mente, at det i stedet skulle betegnes som et 

nedslag i fritekstkommentarerne. Formanden havde gennemgået de 

evalueringer, som slog negativt ud og syntes at enkelte af de 

udvalgte evalueringer samlet set var positive. 

 Anne Sandberg gjorde opmærksom på, at flere af spørgsmålene i 

evalueringsskemaet stillede spørgsmål til feedback, det gjorde at 

der i de studerendes besvarelser var en stor fokus på feedback. 

 Studieleder Kirsten Kragh efterspurgte forslag til, hvad der skal 

gøres, når kritikken er knyttet til VIP og dennes tilgang til faget. 

Spørgsmålet refererede til en specifik negativ evaluering. 

Medlemmerne spurgte til fakultetets generelle politik i disse 

tilfælde, foreslog at der blevet taget en samtale med pågældende 

VIP. Medlemmerne var enige om, at Studielederen bør tage en 

samtale med den konkrete VIP. Kirsten Kragh oplyste, at der 

tidligere var taget en snak med den pågældende VIP, men uden den 

ønskede effekt.  

 Studieleder Kirsten Kragh meddeler, at evalueringerne for IKM-

uddannelsen fremhæver at forelæsningerne er mere værdifuld end 

holdundervisningen. 



 

 

SIDE 4 AF 4  Europæisk Kulturhistorie. Her orienterede Studielederen om at der 

er truffet beslutning om at tage konsekvensen af de 

tilbagevendende negative evalueringer af forelæsningsrækkerne. 

Derfor er det vedtaget at ophæve fremmødepligten i 

forelæsningsrækken på 3. semester. 

 

Ad 6) Undervisningsevalueringsskemaet  

 Der er stor utilfredshed med det nye evalueringsskema. 

Medlemmerne havde følgende kommentarer til 

evalueringsskemaet: 

 Skemaet i sin helhed er dræbende for undervisere, som ønsker at 

eksperimentere med ny undervisningsform. 

 Der mangler spørgsmål vedr. kursuskvalitet – kursuskvalitet 

evalueres ikke, når dette skema benyttes 

 Spørgsmålene i skemaet er ikke velegnet til rangorden af svar - 

rangorden af kurser, skal gøres med 1 simpelt spørgsmål 

 For meget fokus på eksamen og feedback               

Der var blandede holdninger til spørgsmål 1, men hvis det skal 

bibeholdes, bør det flyttes ned sidst i spørgeskemaet. Når det er det 

første spørgsmål de studerende møder, vil de ikke svare 

fyldestgørende, og udfyldelsen af resten af skemaet kan påvirkes af 

dette.  

 

Ad 7) Plan for fælles undervisningsforløb 

 Studienævnet efterspurgte noget mere konkret materiale fra 

arbejdsgruppen for ”Kultur 2”. Der mangler konkrete overskrifter 

på de enkelte forelæsningsrækker, samt emne og rækkefølge. 

Studienævnet godkender de fremsendte idéer og afventer 

kursusbeskrivelser og modulbeskrivelser for E19. 

 

Ad 8) Eventuelt 

Ulla Rahbek spurgte, om muligheden for at D-VIP, kan vejlede 

BA-projekter. Kirsten Kragh redegjorde for den gældende praksis, 

som hidtil har været at D-VIP som minimum skal have en ph.d.-

grad, og først efter ansøgning hos studielederen kan der give 

tilladelse til at benytte D-VIP. Ved ansøgningen fortages der en 

konkret vurdering, hvor der tages stilling til behov og økonomi. 

Man kan overveje, at der ved ansøgning også kan gives tilladelse til 

D-VIP uden ph.d.-grad. 
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