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Ulla Rahbek (stedfortrædende studienævnsformand), Kirsten Kragh 

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

Lindschouw (VIP germansk og romansk), Ken Farø (VIP germansk og 

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

Sebastian Primdahl Olesen (studenterrepræsentant for germansk og 

romansk), Esther Kamille Hjorth (studenterrepræsentant for germansk og 

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

Kjølby (observatør) og Marianne Boch (referent). 

Afbud fra 

Jan Gustafsson (VIP germansk og romansk), Jonas Tobias Milner 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk) og Sofie Vindis 

(observatør). 

 

Referat 

 

1. Meddelelser fra formanden Orientering 

Formanden havde ingen meddelelser. 



 

 

SIDE 2 AF 5 2. Meddelelser fra næstformanden Orientering 

Næstformanden havde ingen meddelelser.  

3. Meddelelser fra studielederen Orientering 

Studielederen havde følgende meddelelser: 

1) Studienævnskonferencen den 14. november 2018, her er der 

mulighed for VIP deltagelse, da studienævnsformanden ikke har 

mulighed for at deltage. VIP kan kontakte Marianne Boch, hvis 

de ønsker at deltage, så vil hun sørge for tilmelding. 

2) Klyngevejledning v. specialer – Projektmedarbejder Sofie Vindis 

har i samarbejde med Robert William Rix, Hanne Jansen, Jan 

Juhl Lindschouw udarbejdet et forslag til nyt 

specialevejledningskoncept herunder klyngevejledning. 

Studieleder Kirsten Kragh orienterede om baggrunden og 

fordelen ved det nye specialekoncept  

3) Studieleder Kirsten Kragh orienterede om idéen, med at lægge 

faglederfunktioner over til studienævnet. Faglederne var ved 

fagledermødet den 10. oktober 2018, orienteret om denne ide og 

har hver især fremsendt deres synspunkter til studieledelsen. 

Der var interesse for at styrke studienævnet på denne måde. Men 

der ændres ikke for nuværende i studienævnets forretningsorden 

eller fagleder opgaver. Nævnet afventer at det nye studienævn 

konstituerer sig, hvor vi så vurderer, i hvilket omfang der skal 

ske ændring i den konkrete fordeling.       

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

Orientering 

Der blev stillet spørgsmål til enkelte af afgørelserne, som Marianne 

Boch redegjorde for. Herefter gjorde studieleder Kirsten Kragh, 

opmærksom på omfanget af imødekommelser ved sager vedr. 4. 

eksamensforsøg.   

Herefter tages orienteringen til efterretning. 

 

5. Gymnasierettet BA-tilvalg: Engelsk, fransk, italiensk, spansk og 

tysk, 2019 (bilag2-6) Drøftelse og beslutning 

Anne Kjølby orienterede, om arbejdet med de nye BA-tilvalgs 

studieordninger. Fransk, italiensk, spansk og tysk er kopieret fra 

grundfagsordningerne, da disse fagelementer samundervises og de 

faglige mål for fagelementerne er ens.  



 

 

SIDE 3 AF 5 I den engelske gymnasierettet BA-tilvalgsordning er der foretaget 

enkelte ændringer i forhold til grundfagsordningen. Da engelsk 

gymnasierettet BA-tilvalg har eget undervisningsforløb, er der 

mulighed for små forskelle i de faglige mål for fagelementerne.   

Kompetenceprofilerne og kompetencebeskrivelserne skal læses 

igennem og strømlines.  

Ken Farø havde fundet enkelte skønhedsfejl, som han sender til 

Anne Kjølby, der sørger for at rette.  

Faggrupperne har ikke haft studieordningerne til gennemlæsning, 

men dette er muligt hvis ønsket. 

Studienævnet godkendte og vedtog studieordningerne. 

 

6. BA-tilvalg: Portugisiske og brasilianske studier (bilag 7) Drøftelse 

og beslutning 

Anne orienterede om arbejdet med studieordningen. Portugisisk BA-

tilvalg er ikke gymnasierettet, der er i stedet udarbejdet forslag til 

studiemønstre.  

Studienævnet godkendte og vedtog studieordningerne. 

 

7. BA-tilvalg: Interkulturelle erhvervskompetencer og kommunikation 

(bilag 8) Drøftelse og beslutning 

Studieleder Kirsten Kragh orienterede om processen ved 

udarbejdelsen af studieordningen.  

Der var et enkelt spørgsmål til studieordningens §5 stk. 2. Hvad 

menes der med Website – Anne Kjølby kontakter U&S og hører om 

det er muligt, at præcisere dette. 

Studienævnet godkendte og vedtog studieordningerne. 

 

8. BA-tilvalg: Interkulturelle erhvervskompetencer og kommunikation 

(bilag 8) Drøftelse og beslutning 

Studienævnet godkendte og vedtog studieordningerne. 

 

9. Undervisningsevaluering F18 (bilag 10) Orientering og 

godkendelsen 

Studieleder Kirsten Kragh og tidligere studienævnsformand Jørgen 

Staun har gennemgået kursusevalueringerne for F18 og primært set 

på kurser klassificeret som B og C. Hvis kritikken går på den enkelte 



 

 

SIDE 4 AF 5 underviser, vil vedkommende blive indkaldt til samtale med 

Institutleder eller studieleder. Institutleder følger op på H-VIP og 

Studieleder følger op på D-VIP. 

    

Svarprocenten på undervisningsevalueringen i F18, var lav, derfor 

blev det forslået, at det op til evalueringsperioden skal fremgå af 

Engerom Counsil Facebook side, hvad de studerende opnår ved 

evaluering. Anne Kjølby kontakter Sebastian Primdahl Olesen, når 

det er tid til evaluering. 

 

10. Ny evalueringsprocedure HUM (bilag 11) Orientering og 

godkendelse 

Studieleder Kirsten Kragh startede med at præcisere over for de 

øvrige medlemmer af studienævnet, at de HUM-fælles spørgsmål er 

udarbejdet af TEACH og efterfølgende i flere omgang har været 

diskuteret på studieledermøder. Det er tidligere vedtaget i 

direktionen, at der på Humaniora skal være fælles 

systemunderstøttelse af kursusevalueringerne slutevaluering. 

Ansvarsfordeling er uændret, studienævnene behandler fortsat 

evalueringsresultaterne.  

Evalueringen af kurserne foregår fra den 15. november - 1. 

december.   

 

11. Hyrdebrev fra prodekan – kursus, aflysning af kurser og 

prøveformer (bilag 12-14) Orientering 

Studieleder Kirsten Kragh orienterede om prodekanens hyrdebrev, 

som er sendt til alle studienævn.  

Hyrdebrevet udstikker rammerne for studienævnenes arbejde med 

studieordninger. Der er ikke ændringer i forhold til rammerne for 

forrige års studieordningsarbejde, så det er blot en kort opsummering 

af rammer og regler, der gælder for arbejdet.   

 

12. Eventuelt 

Næstformand Rico Birkedal Nielsen orienterede studienævnet om, at 

studenterrepræsentanterne har i gangsat en mindre kampagne, for er 

hverve nye studenterrepræsentanter til studienævnsarbejdet. 



 

 

SIDE 5 AF 5 Studenterrepræsentant Sebastian Primdahl Olesen foreslog, at der 

nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se på hvilke tiltag vi kan 

iværksætte for at øge svarprocenten ved undervisningsevaluering.   

 

 

 


