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M Ø D E R E F E R A T  22. APRIL 2021 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk  

Møde afholdt 21.april 2021, kl. 13.15-15.00  

Sted Zoom  

Referent Marianne Boch   

Til stede 

Christian Jensen (studienævnsformand), Ulla Rahbek (VIP engelsk), Anna 

Sandberg (VIP germansk og romansk), Kirsten A. Jeppesen Kragh 

(studieleder), Jan Juhl Lindschouw (VIP germansk og romansk), Johan 

Pedersen (VIP germansk og romansk), Birgitte S. Schmidt 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk), Bjørn Markmann 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk), Anne Kjølby 

(observatør), Malene Krab Koed Eriksen (observatør) og Emil Skov Teisen 

(observatør, germansk og romansk). 

Afbud fra 

Astrid Wenzel Tøttenborg (observatør), Fie Dahl Hansen 

(studenterrepræsentant for engelsk).  

 

Dagsorden 

1. Meddelelser fra formanden 

Christian Jensen meddelte, at han havde modtaget en mail fra Roar 

Christian Kent (Uddannelse & Studerende), vedr. ny beslutning, som er 

truffet af fakultetsledelsen og VILU’erne om, at alle prøver nu er omlagt 



 

SIDE 2 AF 55 til digitale prøver. Christian gjorde opmærksom på, at der manglede en 

begrundelse for denne ændring.  

  

2. Meddelelser fra næstformanden  

Næstformanden meddelte, at de studerende var meget frustrerede over 

den manglende inddragelse af studerende og studienævnet i 

beslutningsprocessen omkring coronatiltag, herunder ovennævnte 

omlægning af fysiske prøver til online. Det er svært at se hvorfor man 

kan gå på bar, men det er fortsat ikke muligt, med fremmøde på KU. KU 

går mod tendenserne i resten af samfundet, hvor der forsigtigt åbnes op 

igen. 

Næstformanden gjorde opmærksom på, at der var givet afslag til 

tekstningskurset med Henrik Gottlieb på at bruge sproglaboratoriet – 

dette virker ikke logisk, da SUND og andre fakulteter må bruge deres 

laboratorier. Studieleder Kirsten Kragh følger op på dette. Der synes at 

være en tendens til at HUM ikke prioriteres så højt som resten af KU.  

3. Meddelelser fra studielederen  

Studielederen meddelte, at det er besluttet af fakultetsledelsen, at der 

principielt fortsættes med online undervisning og eksamen resten af 

semestret for at forsimple regler. Der er kun adgang på HUM for 

førsteårsstuderende og specialestuderende. Det kan virke ulogisk, men 

der er desværre ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at ændre på 

dette.  

Dimensionering: Instituttet har lige modtaget de sidste tal for 

dimensioneringen på KA. Desværre ligger de i underkanten af 

instituttets ønsker på alle vores uddannelser undtagen italiensk. 

Studieleder meddeler, at der arbejdes på at finde en løsning. 

Vi er i gang med uddannelsesevaluering på italiensk og det kommer der 

forhåbentlig en langsigtet og robust plan ud af, så uddannelsen bliver 

mindre sårbar. Det er 2. gang at italiensk skal uddannelsesevalueres, 

første gang var for 6 år siden. 

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

beslutning  

Emil Skov Teisen (observatør) sættes i venterum under behandling af 

dette punkt.  

Studienævnets medlemmer havde opklarende spørgsmål til sag nr. 7, 24 

og 25.  Marianne Boch og Birgitte S. Schmidt redegjorde for udvalgets 

beslutninger.  

Nævnet diskuterede den nuværende praksis vedr. aflevering af 

praktikrapporter, hvor afleveringstidspunktet i nogle tilfælde ligger før 

afslutning af praktikforløbet. Det aftales, at der findes en fælles praksis, 



 

SIDE 3 AF 55 så er tages hensyn til dette, allerede ved forhåndsgodkendelse af 

praktikkontrakten.  

Herefter tages orienteringen til efterretning.  

 

5. Modificeret eksamensform på Kultur 1, Engelsk BA  

Studienævnet har modtaget forslag om at ændre forudsætningskrav ved 

eksamen i Kultur 1 på engelsk grundet for lidt skriftlighed i 

fagelementet. Der ønskes en ændring i prøvebestemmelserne vedr. 

forudsætningskravene fra 3-5 sider + et mundtligt oplæg til 6-10 sider. 

Studienævnet godkender ansøgningen, men ændringen kan først træde i 

kraft pr. 1. september 2022. Derfor skal der søges en 

semesterdispensation for efteråret 2021. 

 

6. Evaluering af prøveform Emne 3, Tysk KA 

Malene Krab Koed Eriksen (observatør) forlader mødet kl. 14.15.  

Tysk faggruppe har sendt en anmodning om evaluering af frit emne 3 

med sprogfærdighedsudprøvning – anmodningen gælder de 

fagelementer, hvor et emne udprøves med mundtlig og skriftlig 

sprogfærdighed. Faggruppen mener, at de 20 minutter der gives til den 

mundtlige eksamen, er for kort tid, bl.a. fordi der nogle gange skal 

udprøves flere fagligheder emnemæssigt.  

En videre proces kan være, at uddannelserne beskriver meget præcist 

hvad problemerne er, og hvilken løsning de finder er den optimale. 

Formanden anbefaler, at man ikke diskuterer den skriftlige karakter ved 

den mundtlige prøve, da den dels ikke må have indvirkning på de øvrige 

karakterer, og man dels kan spare lidt tid på den måde. Det er desuden et 

typisk problem, at når der udprøves to fagligheder ved et kursus med to 

forløb, kan underviserne ikke nødvendigvis eksaminere i begge 

fagligheder. En løsning kan være at trække lod om hvilken del der 

eksamineres i. En anden og måske bedre løsning er, at der kun er én 

underviser eller at to undervisere arbejder så tæt sammen, at forløbet 

bliver mest muligt integreret, så begge undervisere kan eksaminere. 

Dette kan dog være svært på de mindre uddannelser, hvor det typisk er 

to meget forskellige fagligheder der samundervises.  

Det blev foreslået at undersøge om det ville være muligt at ændre 

strukturen, så eksamen i stedet for den nuværende model (10+2,5+2,5 

ECTS) kan bestå af 2 x 7,5 ECTS. I så fald kan bedømmelsen af 

indholdet indgå som en del af karakteren i hhv.  akademisk/mundtlig 

sprogfærdighed eller skriftlig sprogfærdighed.  

Studienævnet besluttede at nedsætte et udvalg bestående af 

uddannelseslederne, som efter diskussion i faggrupperne laver en 

beskrivelse af problemerne ved den eksisterende prøveform og kommer 

med forslag til en bedre løsning. Christian Jensen og Kirsten Kragh 



 

SIDE 4 AF 55 skriver til uddannelseslederne om dette. Der opfordres i øvrigt til, at der 

laves en generel evaluering af studieordningerne i efteråret 2021 post 

corona.  

 

7. Linjekurser som frie emner 

Dette er også diskuteret i uddannelseslederkredsen, som henstiller til, at 

linjen i Writing in English udbydes som kandidattilvalg for alle 

studerende og som frit emne for engelskstuderende.  

De øvrige linjekurser udbydes som kandidattilvalg og som frie emner for 

alle. Det er essentielt, at alle uddannelser melder ind med en relevant 

sprogfaglighed, så studerende ikke kan afvises grundet manglende 

bedømmer. Det kan også være en løsning, at de enkelte studerende, som 

skal eksamineres på et sprog, hvor der på kurset ikke er en underviser 

tilknyttet, får lov til at gå op i en anden type portfolio –fx en fri 

hjemmeopgave. Underviser bør derfor tage denne problemstilling op 

meget tidligt i kurset (gerne første kursusgang). Koordinatorerne skal 

have besked på at gøre underviserne opmærksomme på dette. 

Dermed skal der ikke fremover gives dispensationer for ændring af 

eksamenssprog. Nævnet besluttede, at koordinator sikrer, at relevante 

undervisere tilknyttes så der kan udprøves på alle sprog. Ansvaret ligger 

hos uddannelseslederen som via koordinatorerne sikrer, at det bliver 

gjort. Eksamensadministrationen inddrages i processen.  

 

8. Pensumbestemmelser – nedsættelse af arbejdsgruppe  

Studienævnet besluttede på forrige møde, at der skulle nedsættes et 

udvalg, som skal arbejde med en revision af pensumbestemmelserne. 

Det er vigtigt at afklare, hvilken formel status pensum har – er det krav 

eller retningslinjer.  Hvis pensum godkendes af studienævnet, må det 

have lige så stor gyldighed som fx en studieordning. Bestemmelserne 

skal være klare og ikke med unødige detaljer. 

Pensum skal stadig afspejle det man må spørge studerende om ved 

mundtlige eksaminer og bundne stedprøver og bundne hjemmeopgaver. 

Der skal måske skelnes mellem pensum og bibliografi.  

Der er dog stor forskel på tekster, så omfang skal være vejledende. 

Studienævnet nedsatte et udvalg bestående af Johan Pedersen, Kirsten 

Kragh, Christian Jensen og Bjørn Markmann. Herudover inviteres Pia S. 

Lausten fra italiensk, til at deltage, da hun er forslagsstiller. Gruppen 

rapporterer tilbage til studienævnet – Johan Pedersen er tovholder.  

 

9. Formalia  

Punktet udskydes til næste møde 

 

10. Evt. 



 

SIDE 5 AF 55 Kirsten Kragh orienterede nævnet om, at Anne Sofie Berg 

(trivselskoordinator) er ved at planlægge et Poetry slam for alle 1. 

årsstuderende. Arrangementet bliver med fysisk fremmøde. 


