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M Ø D E R E F E R A T  18. FEBRUAR 2015 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk  

Møde afholdt: 18. februar 2015 kl. 13.15-15.00  

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), Ulla Rahbek (VIP engelsk), Laura Bech Hansen (stu-

denterrepræsentant for germansk og romansk), Signe Kirk Andersen (stu-

denterrepræsentant for germansk og romansk), Kristina Petkovska Lund 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk) og Martin Calatayud 

(studenterrepræsentant for engelsk) Anna Vestergård Jacobsen (AC-

vejleder, observatør). 

Afbud fra:  

Jan Gustafsson (VIP germansk og romansk) 

Dagsorden: 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Studienævnsformand Jørgen Staun indleder med at meddele, at der 

har været afholdt møde i undervisningsevalueringssudvalget om 

den seneste undervisningsevaluering af efteråret 2014. På baggrund 

af erfaringerne fra den første evaluering med ny procedure, er der 

lavet en forenkling af proceduren. Den endelige udgave vil blive 

taget op som et selvstændigt punkt til godkendelse i løbet af året i 



 

SIDE 2 AF 6 studienævnet. Jørgen Staun understreger, at undervisningsevalue-

ringen ikke kommer til at kører perfekt i foråret 2015, da det stadig 

er et arbejde i proces. 

  

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Næstformanden Laura Bech Hansen meddeler, at de studerende ar-

bejder på at få klarhed omkring deres rettigheder i forhold til ad-

gang til boglister, semesterplaner, adgang til eksamensplaner m.m. 

 

Endvidere orienterer hun om, at de studerende er ved at udarbejde 

en klagesag til Datatilsynet. 

 

I forbindelse med frafald har de studerende udarbejdet et idékata-

log, som de gerne vil i dialog med ledelsen om. Anna Vestergård 

har modtaget kataloget og samler det med andre tiltag til et samlet 

oplæg til ledelsen. 

 



 

SIDE 3 AF 6  

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

Studieleder Kirsten Kragh meddeler, at der i forbindelse med det 

kommende KA-optag er fokus på og arbejdes med at optimere pro-

ceduren, så den harmonerer med studiefremdriftsreformen (SFR).  

Endvidere bliver der netop på grund af SFR ved næste kursustil-

melding ikke en eftertilmelding. Tilmeldingen er åben fra 15. maj 

til 1. juni. Derefter lukkes den og det betyder, at det ikke er muligt 

at blive tilmeldt efterfølgende. 

Vedr. kapacitetstal og dimensioneringstal, så er der lagt nogle 

overordnede rammer i forbindelse med dimensionering. På En-

gerom har man besluttet at fastholde kvote 2 studerende på 10 % af 

pladserne. 

Der arbejdes i øjeblikket på at udfylde uddannelsesredegørelsesdo-

kumenter for 1. gang. Uddannelsesredegørelse er erstatningen for 

kvalitetssikringsredegørelser og et led i overgangen fra uddannel-

sesakkreditering til institutionsakkreditering.   

Den sidste uddannelsesakkreditering på Engerom er Italiensk BA 

og KA, som er i proces på nuværende tidspunkt. 

 

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

I forbindelse med gennemgangen ønsker studielederen en diskussi-

on af bindingen af Spansk KA prøveformer, som tidligere er vedta-

get. Efter en kort diskussion anmoder et enigt studienævn Spansk 

gruppen om at ændre prøveformerne på de Frie emner, så der bliver 

1 mundtlig prøve og 1 skriftlig hjemmeopgave. 

 

Herudover tager studienævnet den tilsendte oversigt til efterretning. 

 

Ad 5) Eksamenskatalog (bilag 2). Diskussion og godkendelse. 

De studerende spørger om der stadig vil være plads til speciale med 

produktion. Dette bekræftes af studielederen, som tilføjer, at der 

ikke i forbindelse med eksamenskataloget bliver ændret ved Speci-

aler og BA projekter. 

 

Det skal skrives ind i kataloget, at i de prøver, der kan aflægges af 

flere, skal omfanget øges med 50 % for 2 og 75 % for 3 studerende. 

 

De studerende understreger, at det er et stort problem, at der ikke 

eksisterer mulighed for en hjemmeopgave med mundtligt forsvar 

med de prøveformer der er i eksamenskataloget. 

 



 

SIDE 4 AF 6 Der bliver spurgt ind til, om pensum kommer med i eksamenskata-

loget. Studielederen understreger, at det tidligere er besluttet, at la-

ve fælles pensum for sprog, litteratur og historie og samfund. Det 

diskuteres om det er muligt med pensum for sprog og pensum for 

kultur. Enkelhed og åbenhed vil være en fordel, da der kan være 

kurser, som vanskeligt lader sig beskrive som det ene eller det an-

det. 

 

Et enigt studienævn beslutter, at pensum på BA og KA ved 7,5 

ECTS er følgende: 

Sprog og teori 360-420 

Kultur/litteratur 500-1000 

 

Studienævnet godkender hermed eksamenskataloget. 

 

Ad 6) Prøveformer på Engelsk KA kurser (bilag 3). Diskussion og be-

slutning. 

Der opleves på Engelsk store udfordringer med kursus- og eksa-

menstilmeldinger på grund af den tidligere vedtagelse af fastlæg-

gelse af prøveformer på kursusniveau og den efterfølgende beslut-

ning om fastlæggelse af prøveformer af Det Humanistiske Fakultet.   

Derfor foreslås det, at der på KA kurserne på Engelsk kan vælges 

mellem alle eksamensformer undtagen aktiv undervisningsdeltagel-

se. Der bliver dermed 2 kategorier af kurser;  

1. kurser med aktiv undervisningsdeltagelse  

2. kurser med enten mundtlig eller skriftlig prøveform 

 

Kirsten Kragh understreger, at der er 2 niveauer; fagelement- og 

kursusniveau og forklarer forskellen mellem bindingen af prøve-

form på fagelement og på kursusniveau. 

 

Problemet er, at de studerende ikke kan tage de kurser de gerne vil. 

Hvis der bliver færre bindinger på kursusniveau, kan det løse op for 

noget af den begrænsning, som de studerende oplever. 

 

Kurser med aktiv undervisningsdeltagelse kan tages med fagele-

ment; 1A, 2A og 3A  

 

Andre kurser kan tilknyttes enten prøveform A, B eller prøverne i 

modul 4. Modul 4 kan ikke tages på kurser der udbydes med aktiv 

undervisningsdeltagelse. 

 



 

SIDE 5 AF 6 Nævnet diskuterer herefter muligheden for at ophæve bindingen på 

andre fag end engelsk, så der er helt frit valg. 

 

Studienævnet beslutter, at KA kurserne på Engelsk opdeles i 2 ka-

tegorier;  

1. kurser med aktiv undervisningsdeltagelse  

2. kurser med enten mundtlig eller skriftlig prøveform 

 

Det vil sige, at kurser med aktiv undervisningsdeltagelse kan tages 

med fagelement; 1A, 2A og 3A 

Alle andre kurser kan aflægges med enten prøveform A (Fri hjem-

meopgave), B (Mundtlig med materiale) eller modul 4 (4A og 4B). 

Modul 4 kan ikke tages på kurser, der udbydes med aktiv undervis-

ningsdeltagelse. 

 

Herudover gives der på alle andre fag, hvor kursusudbuddet er 

meget mindre end på Engelsk frit valg mellem alle kurser og prøve-

former. Studienævnet understreger, at det er de studerendes eget 

ansvar at have styr på hvilken prøveform, de er tilmeldt og hvilke 

krav, de skal opfylde, jf. den studieordning de er indskrevet på.  

 

Ovenstående træder i kraft fra efteråret 2015 og skal fremgå af 

kursusbeskrivelserne og guide til kursusvalg. 

 

Ad 7) Engelsk BA forløb på Åbent Universitet (bilag 4). Diskussion 

og beslutning. 

Studienævnet beslutter kun at udbyde gymnasierettet BA tilvalg og 

KA sidefag og lave en plan for ækvivalering af de kurser, der ud-

bydes.  

Endvidere beslutter studienævnet, at der skal laves en oversigt, så 

det er tydeligt for både studerende, vejleder og ÅU hvilke fag ud-

bydes hvornår. 

 

Ad 8) Åbent Universitet – Aktivitetskrav og eksplicitering af studie- 

og eksamensregler for ÅU studerende (evt. bilag 5). Diskussion 

og beslutning. 

Diskussion af mulighed for at studerende på Åbent Universitet kan 

gå direkte til ”prøveform ved ikke godkendt aktiv deltagelse”, 

hvorved de studerende bruger et prøveforsøg. 

 

Studienævnet beslutter, at der skal være samme regler for alle – 

uanset om de er ÅU studerende eller ordinære studerende. Der skal 



 

SIDE 6 AF 6 informeres til studerende og undervisere på ÅU om, hvilke krav der 

gælder for studerende indskrevet på Engeroms studieordninger. 

 

Ad 9) Optagelsesudvalgsmedlemmer til kvote 2. Beslutning. 

Udvalget kommer til at bestå af Ulla, Martin, Kristina og Anna.  

Laura er suppleant for de studerende og Kirsten er suppleant for 

VIP. 

 

Ad 10) Eventuelt. 

Martin orienterer om at Julie Frey, Michael Worming og Johannes 

Greier stiller op som engelsk repræsentanter. De kontakter selv stu-

dienævnssekretær Maiken Møldrup Pedersen, før der sendes en of-

ficiel anmodning til valgsekretariatet. 


