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M Ø D E R E F E R A T  18. JUNI 2014 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk  

Møde afholdt: 18. juni 2014  

Sted: Engerom lokale 24.2.62  

Referent: Maiken Møldrup Pedersen  

Til stede: 

Anna Lena Sandberg, Anna Vestergård Jacobsen, Jørgen Staun, Kirsten 

Kragh, Mia Strauss Brandt, Stephanie Kim Löbl, Ulla Rahbek, Mikkel 

Gorm Kæregård Jørgensen, Maiken Møldrup Pedersen (referent). 

Afbud fra: Amir Susic, Jan Gustafsson, Asiya Tabassum, Erling 

Strudsholm 

 

Dagsorden: 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Studienævnsformanden orienterer om Sprogsatsningen, hvor der 

arbejdes med tanken om at udvikle fagelementer, der kan benyttes 

til sprogkurser for studerende uden for sprogfagene. Det vil blive 

fagelementer, der skal knyttes til de eksisterende sprogfag, og det 

er tanken, at de skal være så fleksible, at de kan benyttes til kurser 

med forskellige pædagogisk tilgang og også med forskellige forud-

sætninger blandt de studerende, således at man kunne have et rent 

begynderhold og et hold for folk, der har en basisviden om et 

sprog. De skal kunne indmeritteres som valgfag, hvor de lokale 

studienævn tillader det, og de skal kunne benyttes som enkeltståen-



 

SIDE 2 AF 4 de tilvalg. Studieordningsmæssigt sættes de op som enkeltstående 

tilvalg. 

 

Foreløbig samler interessen sig om kurser i læsefærdighed primært 

i tysk og fransk, og der forberedes fagelementer på både BA og 

KA-niveau. Der laves tilsvarende fagelementer for italiensk, og ita-

liensk overvejer også et fagelement med mundtligt sprog. Alle ele-

menterne laves med 7,5 ECTS. Spansk har også været inviteret 

men melder, at de ikke ønsker at være med i første omgang.  

 

Fagelementerne skal være færdige til indlevering til fakultetet se-

nest 1. september 2014 med henblik på at kunne benyttes fra 1. sep-

tember 2015. De vil således skulle behandles af studienævnet i au-

gust, sandsynligvis med Karsten Schou som deltager. 

 

ToRS arbejder sideløbende med fagelementer for arabisk og tyr-

kisk.  

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Asiya er trådt ud af studienævnet, Amir har afleveret speciale og 

træder derfor også ud. Der arbejdes i øjeblikket på at få afklaret 

formalia.  

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

Studielederen orienterer om at optagetallene for kandidater er 

kommet. Der er optaget 69 på engelsk, 16 på fransk, 5 på italiensk, 

16 på spansk og 9 på tysk.   

 

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

Studienævnets medlemmer tager oversigten til efterretning. 

 

Ad 5) Ny procedure for undervisningsevaluering (bilag 2).  

Den nye procedure diskuteres, bl.a. muligheden for en lang periode 

for evaluering, indtil efter eksamen, mulighed for supplerende 

kommentar ang. eksamen, som sendes ud efterfølgende og tages 

med i den endelige evaluering og evaluering af BA forløb.  

 

Studienævnet vedtager den nye procedure for undervisningsevalue-

ring.  

 

Ad 6) Praksis forslag til ansøgninger om merit for sprogfærdighed 

(bilag 3).  

Ad 7) Der er tre grunde til at Studienævnet har besluttet ikke at give merit 

for sprogfærdighed udprøvet i udlandet.  For det første er det umu-



 

SIDE 3 AF 4 ligt at sikre, at de faglige mål for sprogfærdighed i fagenes studie-

ordninger er de samme, når prøven aflægges i udlandet, hvor sprog-

færdighed ofte bedømmes efter mindre strenge kriterier, end når 

udprøvningen foregår ved ENGEROM. For det andet mener Stu-

dienævnet, at der i bedømmelsen af sprogfærdighed skal indgå det 

kontrastive aspekt mellem fremmedsprog og dansk. Dette betyder 

at udprøvningen skal foregå i en dansk kontekst, hvor censor og ek-

saminator taler og forstår dansk og hvor en dansk norm er grundla-

get for korrekthed på fremmedsproget. For det tredje er det efter 

Studienævnets opfattelse vigtigt, at sprogfærdighed bedømmes med 

en karakter efter 7-trinsskalaen, hvilket ikke er muligt, hvis ud-

prøvningen foregår i udlandet og prøven efterfølgende meritoverfø-

res, idet meritoverførsel registreres som bestået/ikke-bestået. 

 

Studienævnet vedtager enstemmigt at fastholde praksis om ikke t 

give merit for sprogfærdighed. 

  

Ad 8) Studiestartsprøve endelig version (bilag 4).  

Studienævnets medlemmer er enige om at studierapporterne som 

udgør omprøven kun skal gælde de discipliner hvor man ikke har 

været til stede 3 ud af 4 gange. Det er kontaktlæreren der skal have 

den koordinerende funktion i forhold til studiestartsprøven. 

 

Studienævnet godkender studiestartsprøven.   

 

Herefter diskuteres en kommende dispensationspraksis, fx fjernstu-

derende, hvilke muligheder har de? Nævnets medlemmer er enige 

om at være imødekommende så de får registreret ikke godkendt og 

skal til omprøven.  

Hvordan håndteres sygdom? Maiken tager kontakt til Det Humani-

stiske Fakultet og Annette Moe for nærmere afklaring. Vil det fx 

være en mulighed at dispensere for studiestartsprøven ved sygdom? 

Kan den tages på et andet tidspunkt. Kan der laves et alternativ som 

fx samtale med kontaktlæreren? 

 

Generelt er der stor enighed om at studerende ved manglende til-

stedeværelse skal gå til omprøven.   

 

Ad 9) Fastlæggelse af efterårets møderække 

Efterårets møderække vil være følgende: 

20/8 kl. 10.15 

17/9 kl. 13.15 

22/10 kl. 13.15 



 

SIDE 4 AF 4 19/11 kl. 13.15 

17/12 kl. 10.15 

 

Ad 10) Eventuelt 

De studerende ønsker yderligere afklaring om specialeudtalelser. 

Svaret er at studerende der afleverer fra 1/9 2014 ikke får en spe-

cialeudtalelse.  

 

AC-vejleder Anna Vestergård orienterer om at der er optaget 24 

Full degree studerende på engelsk.  

 

Mødet afsluttes med ønsket om en god sommer! 


