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M Ø D E R E F E R A T  14. OKTOBER 2020 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk  

Møde afholdt 3. juni 2020, kl. 10.15-11.15  

Sted https://ucph-ku.zoom.us/j/61556891438  

Referent Marianne Boch  

Til stede 

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

germansk og romansk), Birthe Hoffmann (VIP-suppleant germansk og 

romansk), Christian Jensen (studienævnsformand), Anna Lena Sandberg 

(VIP germansk og romansk), Kim Ebensgaard Jensen (VIP engelsk), Rene 

Karoline Rastenni (suppleant for engelsk)  Birgitte S. Schmidt 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk), Olivia Winkler Kagstrup 

(studenterrepræsentant for engelsk), Sofie Vindis (observatør), Astrid 

Wenzel Tøttenborg (observatør), Anne Kjølby (observatør) og Marianne 

Boch (referent). 

Afbud fra 

Ulla Rahbek (VIP engelsk), Johan Pedersen (VIP germansk og romansk), 

Cecilie Bjørnskov (studenterrepræsentant for engelsk), Anna Nørgaard 

(suppleant for engelsk), Jonas Tobias Rieneck Milner 

(studenterrepræsentant for Germansk og romansk).   

Dagsorden 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Formanden havde følgende meddelelser: 

Formanden har modtaget en henvendelse fra Uddannelse og 

Studerende, som spørger om Engerom har yderligere eksaminer, 



 

 

SIDE 2 AF 3 som skal omlægges ved SR20. Formanden har meldt tilbage, at vi 

ikke har andre end de, som allerede er meldte ind. 

Kvote 2 – der mangler fortsat et spanskkyndigt medlem til at indgå 

i udvalget. Udvalgsarbejdet starter i næste uge, men grundet Covid-

19 er processen ændret og vil i stedet foregå online. 

Hjælpepakke – Institutleder Tina Lupton har oprettet en pulje på 

50.000 kr., hvor undervisere og studerende kan ansøge om 

økonomisk tilskud til social-faglige aktiviteter. Hvis der modtages 

ansøgninger for mere end 50.000 kr., vil Christian Jensen, Lisbeth 

Verstraete-Hansen og Tina Lupton prioritere ansøgningerne. Dette 

blev senere ændret til at studienævnet skulle prioritere de indkomne 

ansøgninger. 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

 

Ingen bemærkninger 

 

Ad3) Meddelelser fra studielederen 

 

Undervisningstilmeldingerne til E20 er netop modtaget, og ud fra 

tilmeldinger kan vi se, at der er stor interesse for de nye 

studiemønstre på KA-uddannelsen.  

 

Ad 4) Rekruttering 

Sofie Vindis startede med at give et overblik over instituttets 

rekrutteringsaktiviteter. Studerende for en dag, hvor 

gymnasieeleven matches med en studerende, som de følger for en 

dag. Studiepraktik - uge 43. Åbent Hus –  BA., der arbejdes på et 

lignende arrangement for KA. Karrieretanken – en uddannelses 

og karrieremesse, for gymnasieelever og uddannelsesudbydere. Der 

blev afholdt 25 messer i 2019, og 18 arrangementer er planlagt til 

2020. HUM deltog sidste år, hvor Engerom havde studerende ude 

hver gang, Oplæg på gymnasier med studenterambassadører, 

Udarbejdelse af Videomateriale – til fagforeninger, 

lærerforeninger, alumneforeninger, NCFF, Karriereinterviews og 

interviews med studerende samt gymnasiebesøg.  

Uddannelseslederne havde et ønske, om en fælles indgang for 

gymnasierne, hvor de kan henvende sig, hvis de ønsker et 

samarbejde om rekruttering. Sofie Vindis går videre med denne 

opgave.  

I faget fremmedsprogs- og kulturdidaktik er der indeholdt et 

minipraktik, med gode tilbagemeldinger. Der er overvejelser om at 

udvide denne minipraktik til andre fag.  



 

 

SIDE 3 AF 3 Proceduren for minipraktik er, at det koordineres af 

studievejledningen, men det fungerer pt. ikke optimalt, så 

studievejledningen vil se nærmere på dette og melder ud, når de har 

en ny procedure for minipraktik.               

 

Ad 5) Mundtlig eksamen online 

 

Studienævnet diskuterede dekanatets beslutningen om at afholde 

mundtlige eksamener online trods regeringens beslutning om at 

give mulighed for at åbne op for fysisk tilstedeværelse.  

Studienævnet var enige om, at eksaminerne i italiensk og 

portugisisk propædeutik, samt eksaminer med 

sprogfærdighedsudprøvning, burde afvikles på campus. Men med 

dekanatets beslutning om, at alle mundtlige eksaminer afholdes 

online, er det ikke muligt.  

Studienævnet på SAXO har sendt en mail til prodekan Jens Erik 

Mogensen, hvor de opfordrer til, at beslutningen om evt. afholdelse 

af fysiske mundtlige eksamener i stedet overlades til studienævnene 

ved de respektive institutter, således at det ud fra en faglig og 

læringsmæssig begrundelse og konkret vurdering af de logistiske 

muligheder kan besluttes lokalt, hvilke eksaminer der med fordel 

kan gennemføres fysisk. 

 

Ad 6) Eventuelt 

  

 Ingen bemærkninger 

 

 


	Til stede
	Dagsorden

