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M Ø D E R E F E R A T  18. AUGUST 2016 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk  

Møde afholdt: 17. august 2016, kl. 13.15-15.00  

Sted: Engerom, lokale 24.2.62  

Referent: Marianne Boch  

Til stede: 

Jørgen Staun (studienævnsformand), Kirsten Kragh (studieleder), Erling 

Strudsholm (VIP germansk og romansk), Anna Vestergård Jacobsen (AC-

vejleder, observatør), Julie Valvik (studenterrepræsentant for germansk og 

romansk), Anne Kjølby (observatør), Jan Gustafsson (VIP germansk og ro-

mansk), Christian Benne (VIP germansk og romansk) og Marianne Boch 

(referent).  

 

Afbud:  

Kristina Petkovska Lund (studenterrepræsentant for germansk og romansk), 

Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen (studenterrepræsentant for germansk og 

romansk), Michael Hieronymus V. Hougaard (studenterrepræsentant for en-

gelsk), Mia Kokine Joensen (studenterrepræsentant for germansk og ro-

mansk) og Ulla Rahbek (VIP engelsk), 

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

 

Formanden har ingen meddelelser. 

 



 

SIDE 2 AF 44 Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

 

Næstformanden havde meldt afbud til mødet – derfor ingen meddelelser. 

 

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

 

Studieleder Kirsten Kragh meddeler, at fagene italiensk og portugisisk i  

forbindelse med Institutions akkreditering af KU, er udtrukket til at svare på 

spørgsmål fra Danmarks Akkrediteringsinstitution. 

 

Studieleder Kirsten Kragh orienterede om arbejdet i studieordningsudvalget, 

hvor der bl.a. arbejdes på et fælles eksamenskatalog for hele Humaniora. 

Der arbejdes effektivt i udvalget med en høj mødefrekvens.  

 

Instituttet har modtaget de nye ansøgertal for september optaget 2016, på  

vores BA-uddannelser. Studienævnet kan glæde sig over det positive  

ansøgertal til vores BA-uddannelser. 

 

Ad 4) Orientering fra merit- og dispensationsudvalget 

 

Erling Strudsholm (VIP germansk og romansk) undrede sig over, at der til-

bydes suppleringsprøver på BA-uddannelserne og ikke KA-uddannelserne. 

Studieleder Kirsten Kragh kontakter Peter Munkebo Hussmann og forhører 

sig om muligheden for suppleringsprøver på KA-uddannelserne. Ellers in-

gen bemærkninger. 

  

Ad 5) Standardforretningsorden 

Der var enighed om at tilføje Uddannelseskoordinator (Anne Kjølby), med 

fast observatørstatus under § 2, stk. 3 i forretningsorden.  

Herefter godkender Studienævnet forretningsorden.  

 

Ad 6) Prioriteringskriterier 

Studienævnet drøftede den nuværende praksis og der var enighed om at æn-

dre prioriteringskriterierne for ansøgerne til direkte optag. Prioriteringskrite-

rierne ændres til: 

1) Karakterer på bacheloruddannelsen 

2) Gennemførselstid på bacheloruddannelsen 

3) Motiveret ansøgning, indholdene relevant materiale (CV, udlands-

ophold o. lign.) 



 

SIDE 3 AF 44 Jan Gustafsson (VIP germansk og romansk) udarbejder et udkast til rammen 

og indholdet af en motiveret ansøgning.  

Studienævnssekretær Marianne Boch undersøger med U&S, hvor lang tid i 

forvejen vi skal varsle ændringen af prioriteringerne på studier.ku.dk. 

Ændringen vedtaget som forsøg i 1 år, herefter vurderes det om ændringen 

skal fortsætte.  

 

Ad 7) Uddannelsesevaluering Tysk 

 

Uddannelsesevalueringen og den fremlagte handleplan for faget tysk var 

genstand for en lang og grundig diskussion hvorunder input fra instituttets 

aftagerpanel om elementer i særligt handleplanen blev inddraget. Den sam-

lede uddannelsesevaluering og handleplan blev herefter godkendt af studie-

nævnet.  

 

Ad 8) Undervisningsevaluering F16 

 

Studieleder Kirsten Kragh og Studienævnsformand Jørgen Staun har gen-

nemgået kursusevalueringerne for F16 og primært set på kurser klassificeret 

som B og C. Hvis kritikken går på den enkelte underviser, vil vedkommen-

de blive indkaldt til samtale med Institutlederen eller Studieleder. Institutle-

der følger op på H-VIP og Studieleder følger op på D-VIP.  

 

Evalueringerne afslører, at mange studerende på tværs af sprogfagene ople-

ver at integrationen mellem AFOM og Videnskabsteori ikke fungere opti-

malt.  

 

Evalueringerne i faget Fransk og frankofon visuel kultur afslører manglende 

klarhed om kursets relevans for franskuddannelsen. Dette er et opmærk-

somhedspunkt, som faget skal indtænke i det fremtidige studieordningsar-

bejde. 

 

Fransk tale- og skrivefærdighed, niveauet anføres generelt som for lavt akti-

viteterne minder om folkeskoleniveau med billedbeskrivelser, børnebogsud-

drag o.l. Erling Strudsholm, gjorde opmærksom på de erfaringer man har 

gjort sig på Italiensk, hvor der er sparring mellem fagene Italiens kultur og 

Mundtlig kommunikation.  

  

Italiensk åbent Universitet, her bemærkes det at der gives for få timer i Mo-

dul 7. Undervisningsforløbet opleves for komprimeret – arbejdsbelastnin-

gen, timer vs. ECTS skal indtænkes i det fremtidige studieordningsarbejde. 

  



 

SIDE 4 AF 44 Ved undervisningsevalueringen i F16, bemærkes det at svarprocenten på ita-

liensk er faldet. 

 

Der var ingen yderligere kommentarer til undervisningsevalueringen af en-

gelsk, tysk, spansk og portugisisk.  

 

På baggrund af undervisningsevalueringerne er Studienævnsformand og 

studieleder blevet opmærksom på særligt én underviser, som indstilles til 

årets underviserpris. Undervisningsprisen overrækkes af Studienævnsfor-

mand Jørgen Staun ved et Institutmødet i efteråret 16.      

 

 

Ad 9) Evt. 

 

Ingen bemærkninger. 

 

 

Jørgen Staun   Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen 

Studienævnsformand    Næstformand 

 


