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M Ø D E R E F E R A T  14. JANUAR 2015 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk  

Møde afholdt: 14. januar 2015 kl. 10.15-12.00  

Sted: Engerom, lokale 24.2.62  

Referent: Maiken Møldrup Pedersen  

Til stede: 

Jørgen Staun (studienævnsformand), Kirsten Kragh (studieleder), Anna Le-

na Sandberg (VIP germansk og romansk), Erling Strudsholm (VIP ger-

mansk og romansk), Jan Gustafsson (VIP germansk og romansk) og Ulla 

Rahbek (VIP engelsk), Mia Strauss Brandt (studenterrepræsentant for ger-

mansk og romansk), Laura Bech Hansen (studenterrepræsentant for ger-

mansk og romansk), Signe Kirk Andersen (studenterrepræsentant for ger-

mansk og romansk), Kristina Petkovska Lund (studenterrepræsentant for 

germansk og romansk) og Martin Calatayud (studenterrepræsentant for en-

gelsk) Anna Vestergård Jacobsen (AC-vejleder, observatør). 

 

Dagsorden: 

1. Meddelelser fra formanden 

2. Meddelelser fra næstformanden 

3. Meddelelser fra studieleder 

4. Eksamenskatalog. Diskussion på baggrund af tilbagemeldinger. 

5. KA studieordninger (bilag 2-6). Diskussion og godkendelse. 



 

SIDE 2 AF 4 6. Studieordning for Supplerende fagelementer på kandidatniveau (bi-

lag 7). Diskussion og godkendelse  

7. Fastlæggelse af prøveformer i Portugisisk KA 2008 studieordning 

(bilag 8). Godkendelse 

8. Undervisningsevaluering (bilag 9) Diskussion og godkendelse 

9. Undervisningsramme (bilag 10). Diskussion og godkendelse 

10. Studentersag (bilag 11). Beslutning 

11. Eventuelt. 

Dagsorden: 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Studienævnsformand Jørgen Staun indleder mødet med at indsætte 

et ekstra punkt på dagsorden om Forudsætningskrav og tilmel-

ding til 3. prøveforsøg (punkt 12). Herudover har formanden ikke 

yderligere meddelelser.  

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Laura Bech Hansen er fra dette møde ny næstformand, da Mikkel 

Gorm Kæregård Jørgensen er taget på udveksling.  

Laura orienterer om at de studerende i dette semester ønsker at ar-

bejde for at afdække reglerne for, hvornår de studerende får infor-

mationer om eksamensdatoer, læsepensum, regler m.m. og arbejde 

for at de studerende får informationer så tidligt som muligt og der-

med bedre mulighed for planlægning af deres studier. 

 

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

Studieleder Kirsten Kragh meddeler, at de bunde skriftlige eksa-

mener afholdes her i januar som ITX eksamen på Peter Bangs Vej 

og meldingerne indtil nu er at det forløber rigtig godt.  

Dog gør fagleder på italiensk opmærksom på at der ikke er itali-

ensk stavekontrol på computerne på ITX, men det er der på de an-

dre af instituttets sprog. 

 

Herudover meddeler studielederen at der i sidste uge blev afholdt et 

møde om frafald. Det var et indledende møde for nærmere afkla-

ring af frafaldet på instituttets uddannelser, især på 1. år. De stude-

rende gør opmærksom på, at de meget gerne vil deltage i et sådant 

arbejde. 

 

Der har endvidere været afholdt møde med deltagelse af fagledere, 

søjlekoordinatorer, Peter Harder, Helle Houlby og Kirsten Kragh 

om pensumopgivelser, da der i forbindelse med udarbejdelse af ek-



 

SIDE 3 AF 4 samenskataloget ønskes fastlagt generelle retningslinjer for pen-

sumopgivelser som kan benyttes i alle instituttets studieordninger. 

Pensumangivelserne skal skrives ind i eksamenskataloget, så op-

lysningerne er samlet et sted. 

 

Ad 4) Eksamenskatalog.  

Studienævnsformanden orienterer om at der er kommet tilbagemel-

dinger fra fagledere og studieadministration til eksamenskataloget. 

Studienævnsformanden foreslår derfor, at udvalget samles til et 

sidste møde, for at indarbejde de indkomne kommentarer. Katalo-

get forventes endeligt godkendt på næste studienævnsmøde. 

 

Ad 5) KA studieordninger (bilag 2-6). 

Studienævnet godkender ordningerne. 

 

Ad 6) Studieordning for Supplerende fagelementer på kandidatni-

veau (bilag 7)  

Studienævnet godkender ordningen  

 

Udvalget der arbejder med pensum tager de små ECTS fagelemen-

ter med i pensumdiskussionen. 

 

Ad 7) Fastlæggelse af prøveformer i Portugisisk KA 2008 studieord-

ning (bilag 8). 

Studienævnet godkender fastlæggelsen på baggrund af indstillin-

gen fra Portugisisk fagleder. 

 

Ad 8) Undervisningsevaluering (bilag 9)  

Antal gennemførte undervisningsevalueringer for E14 1912 

Antal undervisningstilmeldinger for E14  4855 

Svarprocent på ca. 40 % 

 

Studieleder Kirsten Kragh og studienævnsformand Jørgen Staun 

har gennemgået evalueringerne for alle de kurser der ikke er kate-

goriseret som et A kursus (meget tilfredsstillende). 

 

Der er nogle typiske forhold der gør sig gældende for disse kurser: 

 Personligt i forhold mellem underviser og studerende (hvis 

det er et generelt problem med en VIP følger Institutlederen 

op og hvis det er en D-VIP følger studielederen op på det) 

 Timefordeling af kurserne (for lidt og for meget tid, det er 

et spørgsmål som tages med i overvejelserne ved revision af 

BA studieordningerne som foregår i øjeblikket). 



 

SIDE 4 AF 4  

På baggrund af de gennemgåede evalueringer tager Studielederen 

en samtale med hver fagleder og hvor det skønnes nødvendigt vil 

efterfølgende de enkelte undervisere blive indkaldt til en samtale.       

 

Ad 9) Undervisningsramme (bilag 10). 

Studienævnet godkender undervisningsrammen. 

 

Ad 10) Studentersag (bilag 11). 

Behandling af klagesag med inddragelse af fremsendt materiale af 

28/12 2014. Studienævnsformanden sætter afgørelsen til afstem-

ning og Studienævnets beslutning er en enstemmig fastholdelse af 

afslaget.   

Studienævnet finder ikke anledning til at omstøde beslutning af 

15/12 2014 og fastholder sit afslag. 

 

Ad 11) Eventuelt. 

Der var ingen punkter under eventuelt. 

 

Ad 12) Forudsætningskrav og tilmelding til 3. prøveforsøg 

Da der med studiefremdriftsreformen (SFR) er kommet nye regler 

om prøver, der er forudsætninger for andre prøver skal studienæv-

net beslutte hvorvidt forudsætningskravene fra studieordningerne 

skal flyttes til kurser.ku.dk.  

En flytning vil sikre at de studerende ikke risikerer studietidsfor-

længelse, studieadministrationen ikke får et stort merarbejde med 

planlægningen, da 3. prøveforsøg i forudsætningsfaget skal ligge 

forud for den ordinære prøve i det senere fag og at studienævnet 

ikke får uhensigtsmæssigt mange ansøgninger om dispensation fra 

forudsætningskrav. 

Studienævnet beslutter at forudsætningskrav (progression og fagli-

ge krav) fremover vil fremgå af kursusbeskrivelsen på kurser.ku.dk.    

 


