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Referat 

 

1. Besøg af Prodekan og konstitueret studiechef 

Punktet udgår, da Prodekan og konstitueret studiechef har meldt 

afbud grundet travlhed.  

2. Meddelelser fra formanden Orientering 



 

SIDE 2 AF 4 Formanden har ingen meddelelser. 

3. Meddelelser fra næstformanden Orientering 

Næstformanden meddeler, at mange studerende er kede af aflysning 

af den fællesforelæsning, som skulle have kørt som pilotprojekt i 

efteråret 2018, Sprog! En Nøgle til Verden. Der var mange, som 

havde set frem til denne.  

4. Meddelelser fra studielederen Orientering 

Status på fællesforelæsninger: Der blev mandag d. 16. april afholdt 

et møde for at orientere undervisere om mulige fællesforelæsninger 

på instituttet og for at opfordre interesserede undervisere til at indgå 

i udviklingen af disse forelæsningsrækker. Faglederne organiserer 

disse udviklingsgrupper på næste fagledermøde med repræsentanter 

fra alle fag samt studenterrepræsentanter.   

Der er i øjeblikket tre forslag til fællesforelæsninger:  

a. Andet semester – kultur (historie) med fokus på den europæiske 

forankring samt på temaer uden for nationalstaterne – her indgår 

også elementer fra videnskabsteori 

b. Tredje semester – kultur (litteratur) med fokus på litteraturteori 

og tekstkritik – her indgår også elementer fra videnskabsteori  

c. Andet eller tredje semester – sprog med fokus på sprogvidenskab 

og digitalisering (f.eks. korpuslingvistik) – her indgår også 

elementer fra videnskabsteori 

Valgfag: Her kunne der på sigt også udvikles en fælles 

forelæsningsrække, som kan knytte an til teoridelen. F.eks. inden for 

historie eller litteratur. Denne kunne f.eks. udgøre en tredjedel af 

forløbet. 

Den fællesforelæsning, som skulle have kørt som pilotprojekt i 

efteråret 2018, Sprog! En Nøgle til Verden aflyses men gennemføres 

som del af nye BA-ordninger fra september 2019.  

5. Orientering fra merit- & dispensationsudvalget (bilag 1) 

Orientering 

Orienteringen tages til efterretning efter et par opklarende spørgsmål 

fra nævnets medlemmer. Studienævnet opfordrer desuden til at være 

kritisk i forhold til 4. og 5.gangsdispensationer. 

6. BA-rammer og fagenes tilbagemeldinger samt evt. nye 

tilbagemeldinger (bilag 2-4) Godkendelse  

Rammerne der er udsendt som bilag er de samme, som de rammer 

studienævnet bakkede op om ved seneste møde. 



 

SIDE 3 AF 4 Introduktionsforløbet:  Dette indeholder en sproglig opgradering, 

som skal foregå løbende og understøttes af portfolio-udprøvningen. 

De faglige mål, som er beskrevet, skal alle ligge på 

introduktionsmodulet. Studienævnet godkender disse mål og at de 

ligger samlet på ét modul.  

Kronologi: Snitfladerne kan defineres inden for hvert fagområde og 

fagtradition. Studienævnet beslutter, at modulet på første semester 

skal tage udgangspunkt i noget aktuelt / moderne på alle 

uddannelser. Dog kan man sagtens trække tråde tilbage i tiden, da 

det kan være nødvendigt for forståelsen.  

Engelsk vil gerne have mulighed for at tolke kronologien bredt og 

f.eks. undervise i noget samtidigt i samspil med noget ældre. 

Studienævnet godkender dette – dog skal det være sådan, at en 

potentielt forelæsningsrække også skal være relevant for 

engelskstuderende med direkte koblinger til holdundervisningen. 

Sprogfærdighedsudprøvning. Studienævnet beslutter modellen 

med 10 + 5 ECTS fordelt på tredje og fjerde semester. Studienævnet 

bakker op om, at den skriftlige sprogfærdighedsudprøvning ikke skal 

ligge på et sprogligt modul.  

Et alternativ kunne derfor være følgende:   

1. semester Intromodul m. 

portfolio 

Eng – frit 

Rom + Ger – samme 

prøveform m. mulighed 

for fælles tekstanalyse 

2. semester Sprogligt modul m. 

portfolio (med et 

mundtligt aspekt) og 

elementer fra VT 

Kultur + VT 

Bunden hjemmeopgave 

eller anden prøveform 

3. semester Grammatik og 

oversættelse (el. lign.) 

Skriftlig stedprøve 

Ekstern censur 

Kultur + VT + 

mundtlig 

sprogfærdighed 

Mundtlig eksamen 

Ekstern censur 

4. semester Kultur + skriftlig 

sprogfærdighed 

Skriftlig stedprøve 

Ekstern censur 

Valgfag  

Fri hjemmeopgave 



 

SIDE 4 AF 4 Nævnet er klar over, at det måske ikke er ideelt med mundtlig 

sprogfærdighedsudprøvning på tredje semester og skriftlig 

sprogfærdighedsudprøvning på fjerde semester, men det er heller 

ikke ideelt med to skriftlige stedprøver på samme semester. En 

anden mulighed kunne være mundtlig eksamen med ekstern censur 

på andet semester, men så ville ekstern censur på sprogmodulet på 

tredje semester udgå. Dette er ikke ønskværdigt. Studienævnet 

bakker derfor op om ovenstående forslag.  

Studienævnet har til sidst under punktet diskuteret fagenes 

høringssvar og fagenes tilbagemeldinger. Med respekt for og 

hensyntagen til disse input i det omfang det har været muligt, har 

nævnet lagt sig fast på ovenstående beslutninger. 

7. Uddannelsesevaluering spansk (bilag 5) Drøftelse og orientering 

Der var få opklarende spørgsmål i forhold til nøgletallene – der er 

efterfølgende udsendt korrekte tal fra FAK efter dette bilag, som nu 

indgår i rapporten. Der var ikke yderligere forslag til temaer. 

8. Uddannelsesredegørelse - MIF (bilag 6) Godkendelse 

Uddannelsesredegørelsen godkendes. 

9. Kursusbeskrivelser E18 + F19 (bilag 7-16) Godkendelse 

En del af kursusbeskrivelserne mangler stadig information om 

portfolio-delenes omfang, frister for aflevering samt antal af 

opgaver. Nogle kursusbeskrivelser mangler også en decideret 

beskrivelse af kursets indhold. De relevante undervisere bliver bedt 

om at levere dette inden offentliggørelse af kursusdatabasen 1. maj.  

10. Eventuelt 

Der var ikke noget til eventuelt. 

 


