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[Modtager maks. 7 linjer] (tryk F11 for at springe fra felt til felt)  

M Ø D E R E F E R A T  13. APRIL 2018 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk  

Møde afholdt 17. januar 2018, kl. 13.15-15.00  

Sted Engerom, lokale 24.2.62  

Referent Marianne Boch  

Til stede 

Jørgen Staun (studienævnsformand), Kirsten Kragh (studieleder), Ken Farø 

(suppleant/VIP germansk og romansk), Joseph Goddard (suppleant/VIP 

engelsk), Erling Strudsholm (VIP germansk og romansk), Sebastian 

Primdahl Olesen (studenterrepræsentant for germansk og romansk), 

Karoline Rastenni (studenterrepræsentant for engelsk), Esther Kamille 

Hjorth (studenterrepræsentant for germansk og romansk), Mikkel Gorm 

Kæregård Jørgensen (suppleant/studenterrepræsentant for spansk), Anne 

Kjølby (observatør) og Marianne Boch (referent). 

Fraværende 

Ulla Rahbek (VIP engelsk), Christian Benne (VIP germansk og romansk), 

Jan Gustafsson (VIP germansk og romansk), Jonas Tobias Milner 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk), Rico Birkedal Nielsen 

(studenterrepræsentant for engelsk) og Anna Vestergård Jacobsen 

(observatør) 

Dagsorden 

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Formanden informerede om, at der er vedtaget en ny strategi, som 

skal implementeres på Institutniveau. Implementeringen er ikke 

 



 

SIDE 2 AF 3 påbegyndt endnu, men formanden meddeler, at der i forbindelse 

med implementeringen kan komme noget arbejde for 

studienævnets medlemmer. Studienævnet vil senere modtage kopi 

af strategien og vil i den forbindelse få mulighed for at komme med 

bidrag. Formanden havde følgende forslag til input: Hvordan kan 

specialestuderende inddrages i vores forskning eller drøftelse af 

forskningsbaseret undervisning.      

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Næstformanden deltog ikke i mødet og der var derfor ingen 

meddelelser fra næstformanden. 

 

Ad 3) Meddelelser fra studielederen 

Studielederen orienterede om den nye nationale sprogstrategi som 

indebærer en pulje på 99 millioner kr., som skal bruges til at styrke 

fremmedsprogene i Danmark. Der skal på HUM nedsættes en lokal 

arbejdsgruppe, som skal se nærmer på dette og arbejdsgruppen vil 

bede instituttet komme med bud på hvordan vi på Engerom kan 

bidrage til de satsningsområder, som den nationale sprogstrategi 

lægger op til.  

 

Ad 4) Orientering fra merit- & dispensationsudvalget 

Ingen sager behandlet siden sidste møde.  

 

Ad 5) Input til møde med aftagerpanelet i februar   

Studienævnet havde følgende forslag til emner, som kan drøftes 

med aftagerpanelet på mødet den 7. februar 2018: 

Ny sprogstrategi, kompetenceprofiler i de nye BA studieordninger 

og nye faglige profiler for uddannelserne.   

 

Ad 6) Justering af studievejledningens specialeseminar 

Studienævnet drøftede dokumentet og kom med kommentarer. 

De studerende var enige om, at statusmøder med vejleder var en 

god ide. De studerende havde forslag til fokus på tidsstyring og 

brug af erfaringer fra tidligere i studiet. De studerende skal 

identificere, hvad de tidligere har lært og hvordan de kan brug det i 

specialeprocessen. Det blev understreget, at det var vigtigt, at alt 

information og materiale vedr. specialet var tilgængeligt på 

hjemmesiden, da mange studerende er på studieophold i udlandet 

på deres 4. semester.   

 

Ad 7) Konsekvenser af en reduktion af en eller flere undervisningsgange 

på store KA-hold for små KA-hold med færre undervisningsgange 



 

SIDE 3 AF 3 Kirsten Kragh orienterede studienævnet om, måder hvorpå der kan 

sparres på de store KA-hold for at tilgodese små KA-hold med 

færre undervisningsgange. Formanden takkede for orienteringen.    

 

Ad 8) Medlemmer til kvote 2-optagelsesudvalgsmøder i 2018 

Mødet afholdes den 8. juni 2018.  Kirsten Kragh og Jørgen Staun 

deltager. Ken Farø er back-up for VIP-repræsentant. Esther 

Kamille Hjort og Karoline Rastenni deltager. Rico Birkedal 

Nielsen er back-up for studenterrepræsentanterne.   

 

Ad 9) Evt. 

 

Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen har afleveret speciale og dette 

SN-møde det er derfor det sidste, hvor han deltager. Mikkel 

takkede for det gode samarbejde. 

Mikkel har bidraget med mange positive og konstruktive tiltag. 

Formanden takkede Mikkel for den store indsats med 

studienævnsarbejdet igennem de seneste år.   

   

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jørgen Staun   Rico Birkedal Nielsen  

Formand for studienævnet  Næstformand for studienævnet 

 


