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M Ø D E R E F E R A T  17. JUNI 2015 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk  

Møde afholdt: 17. juni 2015  

Sted: Engerom, lokale 24.2.62  

Referent: Anne Kjølby  

Til stede: 

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

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

mansk og romansk), Ulla Rahbek (VIP engelsk), Signe Kirk Andersen (stu-

denterrepræsentant for germansk og romansk), Laura Bech Hansen (studen-

terrepræsentant for germansk og romansk), Martin Calatayud (studenterre-

præsentant for engelsk), Anna Vestergård Jacobsen (AC-vejleder, observa-

tør). 

 

Afbud fra:  

Kristina Petkovska Lund (studenterrepræsentant for germansk og romansk), 

Jan Gustafsson (VIP germansk og romansk), Jan Lindschouw (VIP ger-

mansk og romansk). 

 

Deltagelse ved relevante punkter: 

Robert Jensen Rix, Jan Lindschouw, Christian Jensen. 



 

SIDE 2 AF 4 Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Punkt 11 flyttes op før punkt 4. 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Ingen meddelelser. 

 

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

Ingen meddelelser. 

 

Ad 4) Videnskabsteori fagelement i BA studieordninger 2016 

Studienævnet diskuterede de to indkomne forslag. Der var enighed 

om, at der skulle vedtages en fælles løsning for alle fag. Studie-

nævnet besluttede, at ændre videnskabsteori til en portefolieeksa-

men med gradueret bedømmelse. Beslutningen var dog ikke en-

stemmig, da engelskgruppen repræsenteret ved Ulla Rahbek, ikke 

var tilhænger af denne løsning.  

Portefolien kan være én afsluttende opgave, eller den kan bestå af 

to eller tre mindre opgaver inden for hver sin faglighed som be-

dømmes med karakter og den endelige karakter er gennemsnittet af 

disse. Studienævnet opfordrer engelskgruppen til at gentænke un-

dervisningen, så denne eksamensform kan passe ind. 

 

Ad 5) Aktiv undervisningsdeltagelse 

Studienævnet besluttede, at aktiv undervisningsdeltagelse i form af 

fremmøde defineres som fremmøde i 75 % af de første 12 under-

visningsgange – det vil sige 9 ud af 12 gange. Herudover blev det 

besluttet at der højst må være 60 ECTS med aktiv undervisnings-

deltagelse i form af fremmøde på BA-uddannelserne – dette er in-

klusiv de 15 ECTS, som afvikles ved bestået/ikke bestået.  

Studienævnet besluttede derudover følgende i forhold til den admi-

nistrative registrering: 

 Kurser med midtvejsopgave: Midtvejsopgaver skal ligge midt i 

semestret og ikke til sidst, som det har gjort i nogle kurser.    

 Holdlister med information om godkendt eller ikke-godkendt 

aktiv undervisningsdeltagelse skal afleveres til fristen og skal 

være korrekte første gang. Der kan ikke tilføjes eller fjernes 

navne senere, da registreringen allerede er foretaget i STADS 

og meddelt de studerende. Dette gælder både fremmøde, opga-

ver, oplæg og andet. 

 Hvis der er flere undervisningsforløb til samme eksamen, skal 

man koordinere med sine kollegaer, så administrationen kun får 

en liste.  



 

SIDE 3 AF 4  Hvis der er fremmødekrav til en forelæsningsrække som forud-

sætning for en eksamen, skal dette være medtaget inden admi-

nistrationen får holdlisterne.  



 

SIDE 4 AF 4  

Ad 6) Fransk BA 2016 

Studienævnet godkendte ordningen efter nedjustering af aktiv un-

dervisningsdeltagelse som fremmøde til højst 60 ECTS samt ned-

sættelse af omfang på den bundne skriftlige prøve i Oversættelse og 

skriftlig formidling fra 6 timer til 5 timer. 

 

Ad 7) Italiensk BA 2016 

Studienævnet godkendte ordningen efter nedjustering af aktiv un-

dervisningsdeltagelse som fremmøde til højst 60 ECTS. 

 

Ad 8) Tysk BA 2016 

Studienævnet godkendte ordningen – under forudsætning af, at ak-

tiv undervisningsdeltagelse som fremmøde nedjusteres til højst 60 

ECTS. 

 

Ad 9) Engelsk BA 2016 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

Ad 10) Spansk BA 2016 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

Ad 11) Gymnasierettet BA tilvalg på Fransk, Italiensk, Tysk og 

Spansk 2016 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

Ad 12) Videnskabsteori fagelement i BA studieordninger 2016 

 

Ad 13) Engelsk KA tilvalg 2014-studieordning, projektorienteret for-

løb 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

Ad 14) Pensum og overlap 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

Ad 15) Merit- og dispensationsudvalget 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

Ad 16) Dato for møde i august; 12. august og eventuelt 26. august. 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

Ad 17) Eventuelt.  

Ingen kommentarer. 


