
 
K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  

D E T  H U M A N I S T I S K E  F A K U L T E T  

 

 

 

 

EMIL HOLMS KANAL 6 

2300 KØBENHAVN S. 

 

DIR  35335263 

 

mboch@hum.ku.dk 

 

REF: MBO 

 

 

 

  

M Ø D E R E F E R A T  25. JUNI 2019 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk  

Møde afholdt 19. juni 2019, kl. 13.15-15.00  

Sted Engerom lokale 24.2.62  

Referent Marianne Boch  

Til stede 

Johan Pedersen (VIP germansk og romansk), Anna Sandberg (VIP 

germansk og romansk), Birthe Hoffmann (suppleant VIP germansk og 

romansk), Ulla Rahbek (VIP engelsk), Christian Jensen 

(studienævnsformand), Kirsten Kragh (studieleder), Rico Birkedal Nielsen 

(studenterrepræsentant for engelsk), Sebastian Primdahl Olesen 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk), Karoline Rastenni 

(studenterrepræsentant for engelsk), Birgitte S. Schmidt 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk), Anna Nørgaard Sørensen 

(studenterrepræsentant for engelsk), Anne Kjølby (observatør), Sofie Vindis 

(observatør), Kim Ebensgaard Jensen (observatør) og Marianne Boch 

(referent) 

Afbud fra 

Jan Lindschouw (VIP germansk og romansk), Ingrid Døssing 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk), Niclas Camilo Frøstrup 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk) og Esther Kamille Hjorth 

studenterrepræsentant for germansk og romansk) 

Dagsorden 

Studienævnsformanden spurgte, om studienævnet kunne godkende 

dagsorden. Studienævnet godkendte dagsordenen. 



 

SIDE 2 AF 55  

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Formanden havde følgende meddelelser: 

 Aflevere blankt – I Digital eksamen er der en funktion, som 

giver de studerende mulighed for at aflevere blankt til 

eksamen. Studienævnsformanden på TORS har rettet 

henvendelse til de øvrige studienævnsformænd, da han 

mener, at der er sket en stigning i antallet af studerende som 

afleverer blankt til eksamen. Det betyder muligvis en 

stigning i andelen af studerende der skal til reeksamen, og 

særligt i forårssemesteret er dette en udfordring, da 

reeksamen ligger samtidigt med at det nye semester er 

begyndt, og de studerende kommer derfor ofte bagud med 

næste semesters undervisning. 

Hvis det er en generel tendens på alle institutter, vil 

studienævnsformændene gå videre med dette til KUUR. 

     

 1/3 reglerne –  Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal de 

studerende have mindst 1/3 af deres uddannelse bedømt 

med ekstern censur, og højst 1/3 af deres uddannelse må 

være bedømt med Bestået/Ikke bestået.  

For alle nyere studieordninger (2016 og senere) er det 

sikret, at dette sker på den studerendes centralfag. Men på 

ældre studieordninger er det den studerendes eget ansvar at 

sikre, at de overholder 1/3-reglerne når de tager tilvalg og vi 

ser derfor en gang i mellem studerende, der er havnet i en 

situation, hvor de risikerer, at deres uddannelse ikke er 

gyldig. Fakultetet anbefaler, at de enkelte SN ser med 

velvilje på dispensationsmulighederne, når de håndterer 

disse studerende, så vi undgår den situation.   

 

Ad 2) Meddelelser fra Næstformanden 

 Ingen bemærkninger 

   

 

Ad 3) Meddelelser fra studielederen 

 Studielederen havde følgende meddelelser: 

 Der arbejdes på en omrokering af opgave- og 

ansvarsfordelingen i uddannelsesledelsen, så uddannelse og 

forskning sidestilles. Det forventes, at ændringen træder i 

kraft fra 1. februar 2020. 

 Fra sommeren 2020 skal det fremgå af alle 

kursusbeskrivelser, hvordan der gives feedback på kurset. 



 

SIDE 3 AF 55 Instituttet afventer yderligere information fra fakultet om 

hvordan det skal håndteres. 

 Retskravsperioden forventes forlænget op til 3 år – pt. 

afventer vi endelig udmelding fra ministeret.  

Studerende optaget pr. 1. september 2019 har modtaget en mail, 

hvor de gøres opmærksom på ændringen af universitetsloven og 

bekendtgørelsesændring, hvor der forventes at blive fastsat en 

overgangsordning for sommeroptaget 2019, der betyder, at 

studerende kan trække deres ansøgning om optagelse på 

kandidatuddannelsen tilbage indtil 31. juli 2019. Herefter er de 

bundet af deres optagelse og kan ikke stoppe på uddannelsen og 

have deres retskrav til gode, hvis de på et senere tidspunkt skulle 

ønske at påbegynde uddannelsen på ny. 

Så snart de endelige bekendtgørelser er modtaget, vil de studerende 

blive kontaktet igen vedr. muligheder for at trække deres ansøgning 

tilbage. 

   

Ad 4) Orientering fra merit- & dispensationsudvalget 

 Studienævnets medlemmer stillede spørgsmål til ansøgning nr. 5 og 

13. Formanden og Marianne Boch redegjorde for udvalgets 

beslutninger og de fælles HUM-regler for brug af hjælpemidler til 

eksamen. Formanden redegjorde for gældende praksis ved 

dispensation og krav til dokumentation.  

Herefter tages orienteringen til efterretning. 

 

Ad 5) Studiemiljøundersøgelse 

 Formanden benyttede BA-rapporten som udgangspunkt for 

gennemgangen af studiemiljøundersøgelsens resultater opgjort for 

hele instituttet. Studienævnet hæftede sig ved den lave svarprocent 

i undersøgelsen. Studienævnet udvalgte enkelte fokuspunkter, som 

nævnet arbejder videre med. Blandt andet er de studerende 

utilfredse med, at eksamensdatoerne bliver meldt sent ud (mere 

utilfredse end studerende på de øvrige institutter på HUM).  

Undersøgelsen viser, at 45 % af de adspurgte oplever stress og 

ensomhed på studiet. Studienævnet diskuterede om 

studiefremdriftsreformen kan have haft indvirkning på dette 

resultat og hvad studienævnet kan gøre for at ændre denne 

udvikling. Her kom der forslag om, at forlænge tutorordningen, så 

den fortsætter efter 1. studieår. Udbredelse af læsegrupper blev 

nævnt som et initiativ til at forbedre studiemiljøet. Af 

undersøgelsen fremgår, at studerende som er i en læsegruppe er 

mere positive over for studiet.          



 

SIDE 4 AF 55 Birgitte S. Schmidt roste den eksisterende ordning med 

læsegrupper, som der er stor tilfredshed med blandt de studerende.          

   

  

 

Ad 6) MIF 2019-ordningen 

 Denne studieordning er en kopi af den eksisterende studieordning, 

men med den nye fælles studieordningstekst. 

 Studieordningen godkendes. 

 

Ad 7) BA-portfolio vejledning 

 Der var spørgsmål til normerne for portfolioeksamen. Studieleder 

Kirsten Kragh meddelte, at en ny normaftalte er på vej og foreslog, 

at spørgsmålene til normerne i stedet skulle stilles ved gennemgang 

af disse. 

Der var ønske om, at ændre formuleringen ”gradueret 

bedømmelse” til ”bedømmelse på 7-trinsskalaen”, og der blev 

påpeget et par sprog- og formateringsfejl. Disse ændringer bliver 

indført efter mødet. 

Det bemærkes, at portfoliobeskrivelsen for modulet ”Spansk sprog 

og kultur: introduktion” mangler. Arbejdsgruppen er tidligere 

rykket for materialet, men dette er endnu ikke modtaget.  

Vejledningen godkendes under forudsætning af at spanskgruppen 

fremsender deres portfoliobeskrivelse (samt indførelsen af 

ovennævnte rettelser). Hvis ikke der udarbejdes en specifik 

beskrivelse for spansk, gælder den samme portfoliobeskrivelse for 

introduktionsmodulet som på tysk, fransk, italiensk og portugisisk.  

 

Ad 8) KA-profiler 

 På institutmøde den 22. maj 2019 præsenterede Tina Lupton udkast 

til nye KA-profiler, hvor hun ønskede input til nyt indhold, nye 

vinkler og en ny måde at omtale os selv på med henblik på at 

tiltrække nye og bedre studerende. De nye profiler ønskes at kunne 

tilbydes fra E20. Studienævnet diskuterede nævnets holdning til 

forslagene til nye KA-profiler og studienævnets rolle i den 

forbindelse. 

 Studienævnet hæftede sig ved, at studieleder og studienævns 

inddragelse i denne proces manglede. Jf. Universitetsloven §18 stk. 

4, så er det studienævnets opgave at udarbejde forslag til 

studieordning og ændringer heri.  

 Faglederne har på den baggrund oplevet en del usikkerhed i 

fagmiljøerne. 

 



 

SIDE 5 AF 55 Ad 9) Speciale 

Punktet bortfalder, men sættes på dagsorden til studienævnsmødet i 

august. 

 

Ad 10) Eventuelt 

Anna N. Sørensen meddelte, at hun træder tilbage som formand for 

Engeroms fagråd. Næstformand for fagrådet, Birgitte S. Schmidt, 

overtager som fungerende formand og Karoline Rastenni overtager 

som næstformand for fagrådet.    

Sebastian Primdahl Olesen (studenterrepræsentant for germansk og 

romansk) meddelte, at dette var hans sidste studienævnsmøde, da 

han starter praktik i Frankrig i E19. Birgitte S. Schmidt overtager 

efter Sebastian i studienævnets merit- & dispensationsudvalg.  

  

 

  

  

     


