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Referent Marianne Boch  

Til stede 

Ulla Rahbek (stedfortrædende studienævnsformand), Kirsten Kragh 

(studieleder), Erling Strudsholm (VIP germansk og romansk), Jan Juhl 

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

romansk), Rico Birkedal Nielsen (studenterrepræsentant for engelsk), 

Sebastian Primdahl Olesen (studenterrepræsentant for germansk og 

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

Kjølby (observatør) og Marianne Boch (referent). 

Afbud fra 

Jonas Tobias Milner (studenterrepræsentant for germansk og romansk), 

Esther Kamille Hjorth (studenterrepræsentant for germansk og romansk) og 

Sofie Vindis (observatør). 

Referat 

 

1. Meddelelser fra formanden Orientering 

Formanden havde ingen meddelelser. 

2. Meddelelser fra næstformanden Orientering 

Næstformanden havde ingen meddelelser.  



 

 

SIDE 2 AF 4 3. Meddelelser fra studielederen Orientering 

Studielederen havde ingen meddelelser. 

  

4. Orientering fra merit- & dispensationsudvalget (bilag 1) 

Orientering 

Der blev stillet spørgsmål til enkelte af afgørelserne, som Marianne 

Boch redegjorde for.  

Herefter tages orienteringen til efterretning. 

 

5. Studieordning i sprog og faglighed BA- og KA-tilvalg (bilag2-3) 

Drøftelse og beslutning 

Anne Kjølby orienterede om arbejdet med de nye BA- og KA-

tilvalgs studieordninger i sprog og faglighed og Kirsten Kragh 

orienterede og baggrunden for oprettelse af disse studieordninger.  

Der har været en faldende tilslutning til disse kurser og vi vil derfor 

se nærmere på, hvilke muligheder der er for markedsføring af 

kurserne.  

Der var fundet enkelte skønhedsfejl, som Anne Kjølby sørger for at 

rette.  

Studienævnet godkendte og vedtog studieordningerne. 

 

6. BA 2019-ordningerne – hørringssvar fra censorkorps (bilag 4-7) 

Orientering 

Studienævnet gennemgik tilbagemeldingerne fra alle censorkorps, 

som generelt var positive. Tysk censorkorps undrede sig over, Ad § 

9 Kompetencebeskrivelse: En bachelor i tysk sprog og kultur opnår 

desuden i løbet af sit studium sproglige kompetencer svarende til B2 

på Den Europæiske Referenceramme. 

Censorformandskabet er forundret over, at ambitionsniveauet for 

sprogfærdigheden ved bacheloruddannelsens afslutning ikke er 

højere end B2. Ifølge Vejledningen for Tysk fortsættersprog A, stx 

kan en dygtig elevs sprogfærdighedsniveau, efter afslutning af tysk 

fortsættersprog A placeres på B2. Studienævnet bakker dog op om 

tyskfagets ønske om at sætte B2 som afslutningsniveau ved BA-

uddannelsen, da der var enighed om at gymnasiets forventninger 

ikke i overbevisende grad svarer til virkeligheden.  

 



 

 

SIDE 3 AF 4 7. Evalueringsskema til BA-projekter, Specialer og Projektorienteret 

forløb (bilag 8) Drøftelse og beslutning 

Studieleder Kirsten Kragh redegjorde for baggrunden for 

udarbejdelse af dette evalueringsskema.  

Studienævnet var enige om, at denne evaluering er vigtigt og foreslår 

at skemaet udleveres efter eksamensopgaven er afleveret, men først 

efter bedømmelsen er afgivet.  

Studieleder Kirsten Kragh viderebringer studienævnet synspunkter 

til TEACH. 

 

8. Studentersag (bilag 8) Drøftelse og beslutning (lukket punkt) 

Studienævnssekretær Marianne Boch udleverede bilag og 

sagsfremstilling til behandling af dette punkt. I studienævnet var der 

enighed om, at ansøger skulle redegøre for progression – hvad har 

den studerende gjort for at forbedre det faglige niveau. Herefter 

imødekommes ansøgning om ekstra eksamensforsøg. 

 

9. Første behandling af klyngevejledningskonceptet (bilag 10) 

Drøftelse og godkendelsen 

Studieleder Kirsten Kragh redegjorde for baggrunden for 

udarbejdelsen af et nyt specialevejledningskoncept. Pt. er der 20 

timers individuel specialevejledning per studerende. De studerende 

skal fortsat have 20 timers vejledning, men for at spare på 

timeforbruget, kan man erstatte en del af de individuelle 

vejledningstimer med klyngevejledning. Baggrunden for at udvikle 

et nyt vejledningskoncept er dels at spare timer, men det er også et 

tiltag for at sikre, at flere studerende afleverer speciale på 1. 

kontrakt. 

Studienævnet godkendte klyngevejledningskonceptet. 

Klyngevejledningskonceptet implementeres fuldt ud fra 

efterårssemester 2019. De vejledere som skulle ønske at køre et 

forsøg i forårssemesteret kan kontakte Kirsten Kragh.  

  

10. Eventuelt 

Studenterrepræsentant Sebastian Primdahl Olesen orienterede om 

den netop afholdte studenterkonference, hvor der havde været 

særligt fokus på dispensationer til 4. og 5. eksamensforsøg og den 



 

 

SIDE 4 AF 4 nye guide om love, regler og sagsbehandling, der vedrører 

studerende med funktionsnedsættelser. 

Sebastian oplevede, at der på tværs af Fakulteter og Institutter var 

stor forskel i afgørelsespraksis på dette område. 
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