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M Ø D E R E F E R A T  17. DECEMBER 2014 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk  

Møde afholdt: 17. december 2014  

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), Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen (studenterrepræ-

sentant for germansk og romansk), Mia Strauss Brandt (studenterrepræsen-

tant for germansk og romansk) og Martin Calatayud (studenterrepræsentant 

for engelsk). 

Afbud fra: Anna Vestergård Jacobsen (AC-vejleder, observatør), Laura 

Bech Hansen (studenterrepræsentant for germansk og romansk). 

Dagsorden: 

1. Meddelelser fra formanden 

2. Meddelelser fra næstformanden 

3. Meddelelser fra studieleder 

4. Merit- og dispensationsudvalget (bilag 1). Orientering 

5. Studiesag af principiel art (bilag 2). Beslutning 



 

SIDE2AF5 6. IT-entreprenørskab tilvalg (bilag 3). Diskussion 

7. Undervisningsevaluering. Orientering 

8. Fastlæggelse af forårets møder 

9. Eventuelt 

 

Dagsorden: 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Studienævnsformanden orienterer kort om en artikel i Universitetsavisen 

om praktik, hvor en studerende på Engelsk mener at være blevet fejlvej-

ledt i forbindelse med praktikophold.  

Studienævnsformanden understreger at det giver os en god anledning til 

at se på vores procedurer for praktikvejledning men gør samtidigt op-

mærksom på at den pågældende studerende ifølge sin praktikkontrakt har 

haft mulighed for at følge undervisning i 5 timer om ugen i 14 uger i 

praktikperioden og at praktikrapporten udfærdiges i arbejdstiden 

 

I den forbindelse meddeler studielederen at TEACH arbejder på i samar-

bejde med institutterne (se punkt 6) at udvikle et forløb som kunne være 

relevant at kombinere med praktik, og hvor der kunne være mulighed for 

at organisere online learning. Dermed skal de studerende ikke nødven-

digvis være til stede til undervisning i praktikforløbet.  

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Næstformanden meddeler at Fagrådet har været ude med julegaver 

til undervisningslokalerne. De har investeret i forlængerledninger 

til brug for de studerende. Dette har heldigvis medført opmærk-

somhed omkring problematikken og at der kommer flere forlænger-

ledninger i undervisningslokalerne fremover. 

 

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

Studielederen meddeler at der har været afholdt SSK (studieleder-

kredsmøde) i fredags med temaet ’Kvalitetssikringsredegørelse’. 

Kvalitetssikringspolitikken skal fremover fungere som en fast 

ramme som en del af den nye struktur for institutionsakkreditering. 

Heri indgik blandt andet diskussioner om karrierevejledning, un-

dervisningsevaluering og ledelsesinformation. 

Prodekanen for uddannelse meddelte desuden at der er en over-

gangsordning for supplering, dimensioneringen ligger nu fast og 

studiefremdriftsreformens implementeringsstatus er at det pt. kører 

som det skal, men 30/60 skal fuldt implementeres i løbet af foråret 
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indsats. 

 

Herudover meddelte studielederen at PC-eksamen (ITX) igen har 

været genstand for debat. Engerom støtter beslutningen om, at af-

holde eksamen på ITX, men studielederen understreger, at det er 

Det Humanistiske Fakultet, der har taget den endelige beslutning 

om at indføre eksamen på ITX. 

 

Eksamenskataloget er nu formidlet videre til faglederne og studie-

administrationen. Der er frist for tilbagemelding den 10. januar 

2015. I forbindelse med arbejdet med eksamenskataloget og de på-

gående revisioner af BA-ordningerne er pensum fremover definitivt 

ude af studieordningerne. Der er nedsat et udvalg med deltagelse af 

alle fagledere for at fastlægge pensum, og studielederen forventer, 

at pensum vil fremgå af eksamenskataloget. 

 

Ad 4) Merit- og dispensationsudvalget (bilag 1). 

Studienævnet tager den udsendte oversigt til efterretning. 

 

Ad 5) Studiesag af principiel art (bilag 2).  

Stadfæstelse af beslutning taget af merit- og dispensationsudvalget den 

15. december 2014 vedr. studiesag af principiel art.  

Siden udsendelsen af dagsordenen havde punktet ændret karakter, idet 

sagen af hensyn til den studerende forinden mødet var hastebehandlet ved 

et møde i merit- og dispensationsudvalget. Udfaldet blev et afslag på ud-

videt tid til speciale, hvilket den studerende blev meddelt den 16. decem-

ber 2014. 

 

Ad 6) IT-entreprenørskab tilvalg (bilag 3).  

Robert Rix deltager og fremlægger dette punkt. 

 

IT-entreprenørskab tilvalg er en tilvalgspakke som tilbydes på tværs af 

KU. Tilvalgspakken er skabt på baggrund af en undersøgelse, hvor man 

har spurgt de studerende om hvilke kompetence de mener at have brug 

for som færdige kandidater.  

Der er tale om et tilvalg på kandidatniveau på forskellige fakulteter og in-

stitutter, blandt andet SUND og Antropologi. 

Robert Rix understreger at, Engerom er optaget af, at tilvalget kommer til 

at bygge på den faglighed som der er på instituttet - at der skal være tale 

om en stærk forankring i fagligheden. Projektledelse skal fx være huma-

nistisk projektledelse, som dermed bliver integreret med de eksisterende 
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andet, som er meget konkret forankret i fagligheden, men udadrettet.  

 

Tilvalget skal i første omgang være indenfor de eksisterende rammer der 

er på Engerom, og vil tage udgangspunkt i at arbejde med de styrker og 

tiltag der allerede er på instituttet. Det 15 ECTS fagelement (projekt med 

ekstern rekvirent) kan i første omgang tages som kurset ’Humanistisk 

Entreprenership’. 

 

Efter Roberts oplæg var der diskussion blandt nævnets medlemmer, som 

blandt andet fremhævede mulige udfordringer og problemer med kompe-

tencer og færdigheder i forhold til at kunne et produkt. 

Robert understregede, at produktet kan fx være en hjemmeside eller andre 

ting, der tager udgangspunkt i de kompetencer, man har som studerende. 

Muligheden for at et kursus til foråret om Erhvervsitaliensk vil kunne 

indgå i sådan en pakke blev rejst, samt vigtigheden af at tilvalget kan 

indgå sammen med praktik og med mulighed for fjernundervisning. 

 

Studienævnet beslutter at gå videre med KA tilvalget med fokus på høj 

faglig forankring og vil bede Robert Rix om at være ankerperson for pro-

jektet. 

 

Ad 7) Undervisningsevaluering. 

Undervisningsevalueringen er blevet gennemført for E14 med en ny pro-

cedure, som har medført en del kritiske tilbagemeldinger. 

Studienævnsformand Jørgen Staun understreger, at da det er første gang 

evalueringen gennemføres med ny procedure har der været tale om et pi-

lotprojekt, som alt i alt er forløbet ok. Uhensigtsmæssigheder vil blive 

ændret før næste semesters evaluering. 

Ud fra evalueringen fremlægges overordnede tal om blandt andet antal 

evalueringer og fordelingen af A, B og C kurser. 

 

I forbindelse med orienteringen forslås det, at der skal være en evaluering 

af evalueringen, så underviserne på Engerom har mulighed for at tilken-

degive deres mening.   

 

Ad 8) Fastlæggelse af forårets møder 

Møderækken bliver: 

14/1 kl 10.00 

18/2 

18/3 

22/4 

20/5 
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Ad 9) Eventuelt 

Studienævnets medlemmer foreslår, at der laves en skabelon for bachelor 

projektet, for at forbedre vejledning af de studerende og for at minimere 

de mange spørgsmål, som både VIP og studenterrepræsentanter oplever i 

forbindelse med afleveringer. 

 

Det foreslås også, at et vigtigt emne for fremtidens tutorarbejde er orientering til 

nye studerende om hvem der kan vejlede om hvad. Her tænkes især på 

forskellen mellem den vejledning, der kan gives af VIP (faglig vejled-

ning) og den vejledning studieadministrationen kan give (teknisk, studie-

administrativ vejledning som overholder regler og bekendtgørelser). Det 

blev endnu en gang understreget, at VIP’erne bør henvise til studieadmi-

nistrationen ved spørgsmål der ikke har faglig karakter; det gælder også 

forespørgsler om holdindskrivning, eksamensformer o. lign. på det på-

gældende kursus. 


