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M Ø D E R E F E R A T  15. DECEMBER 2016 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk  

Møde afholdt 19. april 2017, kl. 13.15-15.00  

Sted Engerom, lokale 24.2.62  

Referent Marianne Boch  

Til stede 

Jørgen Staun (studienævnsformand), Kirsten Kragh (studieleder), Erling 

Strudsholm (VIP germansk og romansk), Christian Benne (VIP germansk 

og romansk), Jan Gustafsson (VIP germansk og romansk), Rico Birkedal 

Nielsen (studenterrepræsentant for engelsk), Karoline Rastenni 

(studenterrepræsentant for engelsk), Esther Kamille Hjorth 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk), Anna Vestergård 

Jacobsen (observatør), Anne Kjølby (observatør) og Marianne (referent). 

Fraværende 

Ulla Rahbek (VIP engelsk), Jonas Tobias Milner (studenterrepræsentant for 

germansk og romansk) og Sebastian Primdahl Olesen 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk)    

Dagsorden 

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Ingen meddelelser. 

 

 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

20. APRIL 2017 20. APRIL 2017 



 

SIDE 2 AF 3 Ingen meddelelser. 

 

Ad 3) Meddelelser fra studielederen 

Ingen meddelelser. 

 

Ad 4) Orientering fra merit- & dispensationsudvalget 

Nævnet havde opklarende spørgsmål til sag 4 og 11. Marianne 

orienterede de konkrete sager. Herefter tog nævnet orienteringen til 

efterretning. 

 

Ad 5) Uddannelsesevaluering  

Studienævnets medlemmer stillede spørgsmål til det sproglige 

niveau, grunden til de få udvekslingspladser, samt 

uoverensstemmelser i optag tal.  

Studienævnsformanden spurgte til den videre proces, hvortil der 

svares at Anne Kjølby og Kirsten Kragh samler op på 

studienævnets diskussion og sender studienævnets input til 

Uddannelse og Studerende Uddannelseskvalitet.     

 

Ad 6) Uddannelsesredegørelse MIF 

Studienævnet godkender uden yderligere diskussion 

 

Ad 7)     Kursusbeskrivelser Engelsk KA 2017 F18 

Studienævnet gennemgik de indkommende kursusbeskrivelser med 

henblik på for at sikre en nogenlunde jævnfordeling af emner og 

prøveformer, samt at sikre at omfanget af aktiviteter og opgaver til 

portfolien svarer til ECTS-vægten. 

Det blev besluttet, at VIP fremover skal benytte sig af et fælles 

skema, som skal sikre det samme format. Kursusbeskrivelserne 

godkendes, dog havde Studienævnet enkelte rettelser og 

kommentarer til enkelte af de angivet prøveformer, de respektive 

undervisere vil blive kontakte med henblik på ændring.  

 

Ad 8)     Drøftelse om nye BA-ordninger, evt. gradvist implementering af ny 

struktur 

              Studieleder Kirsten Kragh orienterede om ledelsens beslutning om, 

at vente med de nye BA-ordninger til E19 og orienterede samtidigt 

om pilotprojektet med 1. års Introduktionsmodul på fransk og tysk, 

som er udarbejdet af arbejdsgruppen, som studienævnet nedsatte i 

E16 og som senere er udvidet så alle sprogfag nu er repræsenteret. 

     

Ad 9)     Ressourcer på KA-uddannelserne fra efterår 2017 (v. indførelsen af      

8-timers reglen) 



 

SIDE 3 AF 3               Studieleder Kirsten Kragh gennemgik processen v. indførelsen af              

              8-timers reglen, for studienævnets medlemmer og efterlyste ideer 

til kurser eller forløb, hvor vi husker den sproglige dimission og 

bevarer sproglig fokus. Ideer kan sendes til Studieleder Kirsten 

Kragh.  

Ad10)    HUM´s prøvekatalog 

              Ud fra det fremsendte prøvekatalog fra fakultetet, blev 

Studienævnet enige om de max 20 prøveformer, som skal udgøre 

Engerom´s prøvekatalog. Herefter godkendes dette. 

 

Ad11)   Evt. 

             Studienævnsformanden gjorde opmærksom på muligheden for at 

indstille kollegaer til årets underviserpris, forskerpris eller 

formidlerpris. Priserne gives til ansatte, der har ydet en 

ekstraordinær og fremragende indsats inden for henholdsvis 

forskning, uddannelse og formidling. Det kan være som 

anerkendelse af en indsats, der har forløbet over længere tid, eller 

en særlig og fremadrettet indsats ydet af en yngre forsker, der er i 

gang med at etablere sig.   

 

  

Med venlig hilsen 

 

 

Jørgen Staun   Rico Birkedal Nielsen  

Formand for studienævnet  Næstformand for studienævnet 

 

   

   

   

   

 


