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Primdahl Olesen (studenterrepræsentant for germansk og romansk) og Anne 

Kjølby (referent). 

Fraværende 

Anna Vestergård Jacobsen (observatør). 

Dagsorden 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Formanden starter med en præsentationsrunde, da der er kommet to nye 

studenterrepræsentanter. Formanden har ingen yderligere meddelelser. 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Næstformanden har fået en række spørgsmål ind via fagrådet, som 

præsenteres for studienævnet:  



 

 

SIDE 2 AF 3 a) Manglende overblik over tilvalg – hvilke kan man tage og hvor? 

b) Ønske fra de studerende at få eksamensdatoerne offentliggjort 

tidligere. Kirsten Kragh svarer, at det muligvis kan lade sig gøre for 

nogle eksaminer men ikke alle. Det undersøges hvad mulighederne 

er og de studerende informeres i næste nyhedsbrev.  

c) Plagiatcheck er forsvundet fra de studerendes systemadgange 

d) Spørgsmål angående biblioteket: Får vi en stille læsesal igen, 

hvem skal fremover stå for indkøb – Engerom eller Kubis, hvor 

skal studerende gå hen, hvis der ikke kommer en læsesal, vil der 

stadig være døgnadgang, er der planer for møbleringen? Anne 

Kjølby snakker med Jørn Boisen og informerer de studerende i 

næste nyhedsbrev. De studerende opfordres til at lave en 

underskriftsindsamling i forhold til behov på biblioteket.  

 

Ad 3) Meddelelser fra studielederen 

Instituttet afholdt aftagerpanelmøde d. 8. februar. Det var et positivt møde, 

hvor der var enighed om, at der gerne skal fokuseres mere på profiler, 

erhvervsretning, projektorienteret forløb og udlandsophold. Aftagerpanelet 

var også enigt i, at reduktion af intern censur er fint. Desuden var der stor 

opbakning til planerne om nye bachelorordninger i forhold til fokus på 

sprogindlæring. Undervisningsplanlægningen for E17 og F18 er i fuld gang.  

Der er allerede nu en vis usikkerhed angående E18, hvor 6-tallet kommer  

som adgangskrav.  

 

Ad 4) Orientering fra merit- & dispensationsudvalget 

Nævnet tager orienteringen til efterretning.  

Kirsten Kragh påpeger, at der er en del 4.- og 5.-gangsdispensationer. 

Måske kunne man tage den gældende praksis op til revision og f.eks. 

indstille til, at hvis studerende møder op og får en karakter – det vil sige et 

reelt forsøg - bør man som studerende kunne bestå eksamen på de tre 

forsøg, man har retskrav på. Kirsten Kragh opfordrer til, at udvalget ser på 

de samlede karakterer og på hvor langt den studerende er på uddannelsen. 

Dispensationsudvalget tager forslaget til efterretning, men formanden 

understreger, at praksis fastlægges af studienævnet.    

 

Studienævnet blev herudover bedt om at godkende en generel dispensation 

for Exchange-studerende, som følger Valgfag 1 på 2016-ordningen på  

engelsk. De skal undtages forelæsningsrækken i Europæisk kulturhistorie,  

da den er på dansk. Forslaget godkendes. 

 

 

Ad 5) Portfolio prøveformer 

Kataloget godkendes uden yderligere kommentarer. 



 

 

SIDE 3 AF 3 Ad 6) Medlemmer til kvote 2-optagelsesudvalgsmøder i 2017 

Mødet afholdes d. 9. juni. Ulla Rahbek vil gerne deltage. Jan Gustafsson 

undersøger, om han kan. Hvis ikke er Kirsten Kragh back-up. Esther 

Kamille Hjort, Jonas Tobias Milner og Rico Birkedal Nielsen deltager og 

Karoline Rastenni er back-up.   

 

Ad 7) Kvotefordeling på BA-uddannelserne 2017 

Kirsten Kragh skal melde ind, om instituttet ønsker ændring i fordelingen 

mellem optaget på kvote 1 og 2. Studienævnet fastholder, at instituttet 

optager 90 % via kvote 1 og 10 % via kvote 2. Det undersøges, om kvote 2 

ansøgere er undtaget karakterkravet. Det kunne måske give mening at ændre 

fordelingen næste år, hvor karakterkravet på 6 indføres.  

Dimensioneringen har nu også ramt bacheloruddannelserne, så kapaciteten 

er nedjusteret en anelse.  

På kandidatuddannelserne har vi mulighed for at hæve bufferen – så Kirsten 

Kragh indstiller til, at vi søger om at hæve bufferen til 25 %. Der er en del 

studerende, som søger meget bredt og derfor risikerer instituttet at tilbyde 

pladser til studerende, som takker nej. Dette vedtages.  

 

Ad 8) Undervisningsevalueringsskema  

Der er nedsat et udvalg på fakultetet angående undervisningsevaluering. Her  

pointeres det, at en evaluering skal handle om de studerendes læring og ikke  

om de studerende selv. Det skal heller ikke være en evaluering af  

underviseren men af undervisningen.  

Det besluttes, at der gerne skal være en validering på ”i mindre grad” – det  

vil sige, at de studerende bliver bedt om at uddybe deres svar. Desuden  

opsættes skemaet, så der er flere spørgsmål på hvert side.  

Der kom et forslag om at omformulere spørgsmålet om undervisningens  

niveau. I stedet for at spørge, om det er passende – ja/nej, så kan  

svarmulighederne i stedet være passende, for højt eller for lavt.  

Kategorierne A, B og C kan ikke ændres, men kategorierne meget  

tilfredsstillende, tilfredsstillende og mindre tilfredsstillende er lavet på  

Engerom og kan derfor godt omformuleres. Udvalget vil træde sammen en  

sidste gang og afklare disse detaljer. Studienævnet principgodkender  

evalueringsskemaet. 

 

Ad 9) Eventuelt 

Kort orientering fra Kirsten Kragh om samtaler med specialestuderende, 

som ikke har afleveret efter de seks måneder. Disse samtaler er blevet 

positivt modtaget af de studerende.  

Der har været en stor stigning i antallet af plagiatsager på instituttet. Der  

er meget voldsomme sanktioner på disse sager, så studenterrepræsentanterne  

opfordres til at informere medstuderende om konsekvenser af plagiat. 


