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M Ø D E R E F E R A T  29. APRIL 2020 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk  

Møde afholdt 29. april 2020, kl. 13.15-15.00  

Sted Zoom  

Referent Anne Kjølby  

Til stede 

Lisbeth Verstraete-Hansen (studieleder), Jan Juhl Lindschouw (VIP 

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

Pedersen (VIP germansk og romansk), Christian Jensen 

(studienævnsformand), Birgitte S. Schmidt (studenterrepræsentant for 

germansk og romansk), Cecilie Bjørnskov (studenterrepræsentant for 

engelsk), Sofie Vindis (observatør) og Anne Kjølby (observatør). 

Afbud fra 

Ulla Rahbek (VIP engelsk), Martin Eskildsen (studenterrepræsentant for 

germansk og romansk), Jonas Tobias R. Milner (studenterrepræsentant for 

germansk og romansk), Olivia Winkler Kagstrup (studenterrepræsentant for 

engelsk), Anna Nørgaard (suppleant for engelsk), Astrid Wenzel Tøttenborg 

(observatør). 

Dagsorden 

 

Meddelelser fra formanden  

Studienævnet har indsendt nye prøveformer – der var 50. Der har ikke været  

nogle uoverensstemmelser i den lille gruppe (Lisbeth, Birgitte og Christian).  

Den prøveform som hedder mundtlig eksamen med forberedelse er ændret  



 

 

SIDE 2 AF 5 til mundtlig eksamen på Zoom med 24 timers forberedelse. Vi er ved at  

undersøge, om hver studerende kan få præcist 24 timer. Det er ikke sikkert,  

at det er administrativt muligt, men hvis ikke så får studerende mindst 24  

timer.  

 

Administrationen er i forvejen meget presset, så vi håber at alle studerende 

ikke skal have en personlig mail (udover at alle disse mails skal 

journaliseres). Det vil nemlig give 827 mails i alt.  

 

Eksamensformer er ændret for alle eksaminer uagtet antal tilmeldte  

studerende.  

 

Der skal kommunikeres til studerende og undervisere senest 1. maj – det er 

stadig uvist, om det kan nås. Vi venter på endelig godkendelse fra Roar 

Kent på FAK.  

 

Meddelelser fra næstformanden  

Ingen meddelelser. 

 

Meddelelser fra studielederen  

Der er udsendt studiebesked fra studieledelsen med en invitation til alle  

studerende om at deltage i møder med uddannelsesleder, studieleder og  

studievejleder. De studerende i studienævnet opfordres til at dele denne  

invitation, da vi meget gerne vil høre fra de studerende.  

 

Revideret studieordning for KA enkeltstående tilvalg (bilag 1) 

Vi har tidligere haft denne ordning til godkendelse, men kunne 

ikkegodkende den, da der ikke var  

specifikke faglige mål på kurserne inden for Creative Writing-linjen. De er 

nu tilføjet. Der er en ændring i forhold til det udsendte, da der  

er byttet om på de to kurser. Ordningen er godkendt.  

 

Genvurdering af beslutning om generel forlængelse af specialefrist 31/5  

Da punktet tidligere blev behandlet, var det kun i forbindelse med  

studerende, som afleverer 31/5. Det er efterfølgende blevet diskuteret, om  

alle studerende skulle have denne dispensation – derfor er studienævnet  

blevet bedt om at genvurdere beslutningen.  

 

Dette vil dog skabe en vis forvirring, da det allerede er meldt ud, at den  

generelle dispensation kun gælder 31/5. Studienævnsformanden indstiller  



 

 

SIDE 3 AF 5 til at dette fastholdes, så alle studerende, som ikke har afleveringsfrist 31/5  

skal søge individuelt hvis der er behov for det. Derfor bortfalder punktet.  

 

Uddannelsesredegørelse (bilag 2)  

Opfølgning på studiemiljøundersøgelsen: De punkter studienævnet meldte  

tilbage med, er inkorporeret i fakultetets prioriteringsliste.  

 

Forslag til tilføjelser:  

Socio-faglige aktiviteter på engelsk for studerende, som ikke nødvendigvis  

vil være i Ambarssaden.  

 

Fransk har en faglig fordybelses-cafe. Den starter formodentlig op igen snart  

og skal hjælpe med at mindske frafaldet.  

 

Kvote 2 ansøgningstallet er gået op. Det at tallene er gået frem, er nok ikke  

et resultat at egne initiativer men nok mere en generel trend. Frafaldet  

hænger generelt sammen med eksterne problemstillinger, så det er en  

kompleks diskussion.  

 

Studiemiljøet skal i gang igen efter sommerferien. Her er det godt at være  

pro-aktiv. Dette kunne også komme i spil i forbindelse med studiestarten.  

 

Det bekymrer vejledningen med potentielle omlægninger til online  

aktiviteter i studiestarten. Måske får det nogle studerende til at udsætte et  

studievalg. Vejledningen gennemfører studieprocessamtaler på første  

semester og semesterstartsmøder på andet semester.  

 

Studienævnet anbefaler, at man indlægger så mange fysiske aktiviteter i  

studiestarten som muligt i den udstrækning at der er hjemmel til det.  

 

Det ville være godt at høre lidt mere om generelle rekrutteringsaktiviteter –  

både på BA og på KA. Det sættes på som et separat punkt på et senere  

møde. Dette gøres efter et møde med NCFF.  

 

Udvidelse af skema til undervisningsevaluering med spørgsmål om 

online undervisning  

Vi er blevet orienteret om at der vil blive tilføjet spørgsmål om 

onlineundervisning til semesterets evalueringsskema. 

Studielederen, men ikke Studienævnet, har haft mulighed for at 

kommentere de foreslåede spørgsmål. Der er delte meninger om 

der skal tilføjes sådanne spørgsmål eller ej. Det kan måske ses som 

en  



 

 

SIDE 4 AF 5 så usædvanlig situation, at det vil ikke give mening at spørge til noget, som  

undervisere ikke har haft en ordentlig chance for at forberede sig på.  

 

Omvendt kan man også sige, at fokus fra den generelle evaluering af kurset  

kan forsvinde i kommentarer om online undervisning, hvis der ikke spørges  

specifikt ind til det.  

 

Overordnet set vil undervisningsevalueringen nok være en del mere kritisk  

end vanligt. Uddannelseslederne skal være opmærksomme på, om det er  

grundet online undervisning eller om det er en reel kritik af kurset som  

helhed.  

 

Man kunne godt spørge mere generelt, om der er noget specifikt ved online  

undervisning, som har forberedt de studerende til eksamen. Dette bliver  

gjort ved de møder, der afholdes af studieleder og uddannelsesleder. Det er  

problematisk at evaluere den gennemførte online undervisning på samme 

præmis som  

den øvrige undervisning – og på de præmisser, vi plejer at evaluere på.  

 

Retningslinjer for dispensation i forbindelse med corona-krisen 

Punktet er sat på af studenterrepræsentanterne, som har set lidt på hvad de  

gør på andre institutter.  

Der er taget udgangspunkt i et dokument fra Studienævnet på psykologi,  

som i sig selv tager udgangspunkt i et dokument fra Uddannelse og 

Studerende.  

 

Dokumentet skulle gerne give de studerende eksempler på, hvad man søge  

dispensation til og hvilken dokumentation, man skal medsende. Desuden  

ville det være rart med retningslinjer omkring hvor lang en forlængelse,  

studerende kan forvente at få.  

 

Det anbefales, at der i stedet for ordet forventes, gives eksempler, som 

typisk udløser en dispensation. Derved giver man ikke studerende falske 

forhåbninger, når der i alle tilfælde er tale om individuel sagsbehandling og 

skøn.  

 

Hvis/når der ligger konkrete afgørelser med detaljer, kunne 

sagsbehandlingen ske i administrationen i stedet for et underudvalg i 

studienævnet. Dette kunne man måske gøre på sigt med 

delegationsbeskrivelser. I første omgang behandles alle corona-relaterede 

sager dog i udvalget og hvor nødvendigt, i hele studienævnet.  

 



 

 

SIDE 5 AF 5 Sagsbehandlingen fortsætter som sædvanligt med den tilføjelse, at corona-

krisen indsættes som et reelt særligt forhold. Derfor er coronarelaterede 

problemer med børnepasning, mangel på muligheder for at indsamle 

materiale o.a. potentielt legitime grunde til mulige dispensationer, som 

udvalget vil se positivt på.   

 

Kommentarer til mulighed for dispensation fra fremmøde og aktivitetskrav 

(hvor dette er en forudsætning for deltagelse i eksamen). Dette har ikke 

tidligere været noget, som udvalget har dispenseret fra; vi beder generelt 

den studerende deltage i prøveformen ved ikke-bestået aktiv deltagelse. 

Desuden er der nogle kurser, hvor dele af pensum udprøves gennem 

aktivitetskravene. Derfor skal det ikke pr. automatik udløse en dispensation 

men skal fortsat være en individuel sagsbehandling.   

 

Studienævnet anbefaler, at studievejledningen ser på de gældende parametre 

meldt ud af fakultetet og giver nogle små forklaringer/beskrivelser af de 

typiske forhold, der kan søges/ikke søges om som supplement til vores 

generelle retningslinjer. Det færdige dokument sendes til Birgitte og 

Christian til godkendelse.  

 

Eventuelt  

Der lægges et ekstra studienævnsmøde i kalenderen d. 3. juni fra 10:30-

12:00. Dette kan aflyses, hvis der ikke er behov for det.  
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