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M Ø D E R E F E R A T  09. MAJ 2019 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk  

Møde afholdt 24. april 2019, kl. 14.00-15.30  

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), 

Christian Jensen (studienævnsformand), Kirsten Kragh (studieleder), Rico 

Birkedal Nielsen (næstformand/studenterrepræsentant for engelsk), Karoline 

Rastenni (studenterrepræsentant for engelsk), Anna Nørgaard Sørensen 

(studenterrepræsentant for engelsk), Birgitte Simone Schmidt 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk), Ingrid Døssing 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk), Anne Kjølby 

(observatør) og Marianne Boch (referent) 

Afbud fra 

Ulla Rahbek (VIP engelsk), Sofie Vindis (observatør), 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 gjorde opmærksom på, besøg af prorektor Bente 

Stalknect på næste studienævnsmøde. Han opfordrede 



 

 

SIDE 2 AF 4 studienævnsmedlemmerne til læse strategi 2023 igennem med 

fokus på afsnit 2.  

 

Ad 2) Meddelelser fra Næstformanden 

 Næstformanden havde ingen meddelelser.  

 

Ad 3) Meddelelser fra studielederen 

 Studielederen havde følgende meddelelser: 

 

Specialets placering - Studieleder meddelte, at hun er i dialog med 

U&S vedr. specialets placering, da administrationen var blevet 

opmærksomme på, at engerom ikke administrerede efter gældende 

praksis på humaniora. Engerom har taget udgangspunkt i 

bekendtgørelsen, hvor der står at specialet skal aflægges på 2. 

studieår – 3. eller 4. semester. Det viser sig dog, at der er truffet en 

fælles humaniora beslutning om, at specialet skal placeres på 4. 

semester. På engerom kan vi se flere fordele ved, at der også gives 

mulighed for placering af specialet på 3. semester. Det viser sig at 

være meget nyttigt for vores studerende at afslutte uddannelsen 

med fx projektorienteret forløb, da det ofte fører til ansættelse 

efterfølgende. Ligeledes er det ofte nødvendigt af hensyn til 

tilvalgets placering at skrive specialet før fjerde semester.  

 

 Gymnasiebesøg opsøgende arbejde – Anne Kjølby, Sofie Vindis, 

Tina Lupton og en håndfulde studerende har planlagt, at tage på 

gymnasiebesøg. Formålet med gymnasiebesøgene er at fremme 

samarbejdet med gymnasierne og gøre eleverne opmærksomme på 

vores uddannelser, samt hvad de kan føre til. Vi håber på, at vi 

gennem øget synlighed kan få flere studerende til at vælge en 

sproguddannelse hos os. 

 

 Normaftale – Normudvalget mødes løbende med dekanen, hvor der 

arbejdes på en mere ??? løsning/aftale. Den nye aftale vil indeholde 

et minimum af lokalaftaler og eventuelle fremtidige lokalaftaler 

skal godkendes af dekanen. 

 

 Opslag studenter???? – Tina Lupton har udsendt opslag vedr. 

ansættelse af ?? 

 Studienævnet var enige om, at det havde været passende, hvis 

studieleder, fagleder og studienævn, havde været hørt inden 

beslutningen blev truffet. Studienævnet efterlyser baggrunden for 

beslutningen. Det er uklart, hvad de studerende/ansættelserne skal 

bruges til - hvilke fag og fagområder. Studienævnet efterlyser en 



 

 

SIDE 3 AF 4 strategi for, hvordan bliver man bedre til sprog og hvordan får vi 

studerende til at deltage. 

 Studienævnet var enige om, at faglederne tager kontakt til Tina 

Lupton og spørger om baggrunden.   

 

Ad 4) Orientering fra merit- & dispensationsudvalget 

 Studienævnets medlemmer havde enkelte spørgsmål til oversigtens 

udformning og foreslog, at oversigten blev renset for interne 

kommentarer, samt at der blev redegjort for gældende praksis. 

Herefter tages orienteringen til efterretning. 

 

Ad 5) Forhåndsmerit og startmerit 

  

 Studienævnet 

 

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.-



 

 

SIDE 4 AF 4 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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