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M Ø D E R E F E R A T  26. MARTS 2019 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk  

Møde afholdt 20. marts 2019, kl. 13.15-15.15  

Sted Engerom lokale 24.2.62  

Referent Marianne Boch  

Til stede 

Jan Gustafsson (VIP germansk og romansk), Anna Sandberg (VIP germansk 

og romansk), Jan Lindschouw (VIP germansk og romansk), Ulla Rahbek 

(VIP engelsk), Christian Jensen (studienævnsformand), Kirsten Kragh 

(studieleder), Rico Birkedal Nielsen (studenterrepræsentant for engelsk), 

Karoline Rastenni (studenterrepræsentant for engelsk), Ingrid Døssing 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk), Birgitte S. Schmidt 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk), Anne Kjølby 

(observatør), Sofie Vindis (observatør) og Marianne Boch (referent) 

Afbud fra 

Sebastian Primdahl Olesen (studenterrepræsentant for germansk og 

romansk), Niclas Camilo Frøstrup (studenterrepræsentant for germansk og 

romansk), Anna Nørgaard Sørensen (studenterrepræsentant for engelsk), 

Johan Pedersen (VIP germansk og romansk) og Esther Kamille Hjorth 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk). 

Dagsorden 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Formanden indledte mødet med, at ændre i rækkefølgen på 

dagsorden, da Studieleder Kirsten Kragh, ikke har mulighed for at 



 

SIDE 2 AF 66 deltage fra mødets start. Herefter spurgte han, om studienævnet 

kunne godkende dagsorden. Studienævnet godkendte dagsorden. 

Herefter havde formanden følgende meddelelser: 

 Mødet med aftagerpanelet blev afholdt den 27. februar 2019 

og som noget nyt blev der afholdt en paneldebat, hvor de 

studerende havde mulighed for at spørge ind til 

paneldeltagernes baggrund og hvilke kompetencer, de 

mente, var vigtige for at få et job efter endt studie. Mødet 

var for alle studerende og ca. 25-30 studerende mødte op. 

Denne mødeform blev oplevet som en stor succes, og der er 

derfor planer om, at gentage succesen til næste år.    

 Studienævnsbesøg af prorektor Bente Stallknechts, her 

afventer vi fortsat udmelding fra rektorsekretariatet om 

mødets indhold. 

 Input til evaluering af KU’s kvalitetssikringssystem –

studielederen og studienævnsformanden havde modtaget en 

skrivelse fra U&S, som skulle være sendt i høring hos 

studienævnet, men grundet misforståelser, nåede denne ikke 

i høring. Formanden beklagede og oplyste, at de øvrige 

studienævn havde sendt deres input til U&S, og på 

baggrund af disse input har Ea Feldfos udarbejdet en 

opsummering, som viser at de øvrige studienævn har været 

meget enige i deres tilbagemeldinger.  

 Høring om nyt digitalt evalueringsskema. Formanden havde 

kort forinden studienævnsmødet modtaget udkast til nyt 

evalueringsskema fra Eva Ulstrup (TEACH), som 

organiserede arbejdsgruppen. Formanden orienterede kort 

om arbejdet i gruppen og udkastet til skemaet, herefter var 

der en drøftelse af skemaet. Flere af 

studienævnsmedlemmerne stillede spørgsmål til 

formuleringen og betydningen af spørgsmål 6 i skemaet. 

Formanden meddelte, at det var et af de spørgsmål, som 

arbejdsgruppen, havde brugt mest tid på at diskutere. 

Birgitte S. Schmidt (studenterrepræsentant) efterlyste 

erfaringer med tilbagemeldingerne til spørgsmål 11, som 

studerende oplevede hun at det er svært at tidssætte, hvor 

mange timer man i gennemsnit bruger pr. uge på et kursus.  

Formanden meddelte, at der ville komme en egentlig høring 

via mail i næste uge og at det endelige evalueringsskema 

først ville tages i brug fra forårssemesteret 2020. 

   

 

Ad 2) Meddelelser fra Næstformanden 



 

SIDE 3 AF 66  Næstformanden meddeler, at han har modtaget forslag fra 

Engeroms fagråd, om kønsneutrale toiletter i bygning 24. 

Begrundelsen for dette, er at flere kvindelige studerende melder om 

køer ved toiletterne i pauserne mellem undervisningen og det kan 

derfor være svært at nå at komme på toilettet inden undervisningen 

starter igen. I samme tidsrum, er det observeret at herretoiletterne 

ofte står tomme. Da herretoiletterne i bygning 24 ikke har pissoirer, 

men aflukkede rum, bør der ikke være problemer ved kønsneutrale 

toiletter. Fagrådet har observeret at der allerede findes kønsneutrale 

toiletter på KUA2. Fagrådet foreslår derfor, at klistermærker og 

anden skiltning på og omkring dørene til toiletterne i bygning 24 

tages ned og der i stedet sættes toilet-ikon op. 

 Studienævnet støtter forslaget, men har ingen 

beslutningskompetence på dette område og råder derfor til at 

fagrådet tager kontakt til Universitetsdirktør, Kristian Boye 

Petersen.  

 

Ad 3) Meddelelser fra studielederen 

 Dette punkt var flyttet og blev behandlet efter dagsordenens punkt 

8. 

 Studielederen havde følgende meddelelser: 

 Der afholdes workshop med TEACH den 27. maj for alle 

VIP om klyngevejledning. Alle VIP’er opfordres til at 

deltage for at blive klædt på til de nye specialestuderende 

med start 1. juli 2019, som alle omfattes af 

klyngevejledningskonceptet. 

 Dekanen har nedsat et arbejdsudvalg, som skal se på 

normerne og normaftalen, arbejdet i udvalget forventes 

afsluttet i løbet af sommeren. 

 Rektor har i samråd med KUUR besluttet at tilpasse 

specialeperioderne, så de passer til de 4 mdr. der reelt er til 

rådighed. Nye startdatoer er 1. september og 1. februar og 

det forventes af træde i kraft fra F20. 

 Studielederen, AC-vejlederen og Uddannelseskoordinatoren 

har afholdt møder med 2 mulige samarbejdspartnere 

(SCIENCE Innovation Hub under KU og 

oversættelsesvirksomheden DSL), som tilbyder 

praktikmuligheder til vores studerede og ønsker et 

fremtidigt samarbejde.   

 

   

Ad 4) Orientering fra merit- & dispensationsudvalget 



 

SIDE 4 AF 66  Studienævnets medlemmer stillede spørgsmål til ansøgning nr. 1 og 

8. Formanden og Marianne Boch redegjorde for udvalgets 

beslutninger. Endvidere redegjorde formanden for den nye praksis 

ved dispensation til 4. og 5. eksamensforsøg. Herefter tages 

orienteringen til efterretning. 

 

Ad 5) Evaluering af vejledningen 

 Anne Kjølby orienterede om, at de studerende, som noget nyt fra 

efterårssemesteret 2018, har haft mulighed for at evaluere på 

vejledningsforløbet på BA-projekter, projektorienteret forløb og 

specialer. Nogle af tilbagemeldingerne går på, at det 

praktikforberedende forløb som tilbydes til de studerende inden 

praktikstart, ikke er særligt brugbart. Anne forslog derfor, at der 

blev set nærmere på dette og undersøgt om der er andre mere 

nyttige tiltag som skal indføres. Flere af evalueringerne fra de 

studerende på BA-projekt og projektorienteret forløb, peger på at 

de studerende ikke benytter alt den afsatte vejledningstid. Det kan 

være et udtryk for, at de studerende er usikre på, hvor langt tid der 

gives eller at de ikke er bekendte med fordelingen mellem egentlig 

vejledning og forberedelse af vejledningstimer. Det er et 

opmærksomhedspunkt, som studienævnet bør se nærmere på.  

Jan Gustafsson forslog, at det også skulle være muligt for, 

vejlederne at evaluere et vejledningsforløb.  

 

Ad 6) Oprettelse af bachelor-database  

 Engerom Fagråd ønsker at oprette en bachelor-database der giver 

de studerende bedre indsigt i hvad en bacheloropgave indebærer. 

Formålet er at gøre det nemt for de studerende at finde eksempler 

på emner og udtryk der tidligere er blevet brugt i en 

bacheloropgave, samt få en ide om hvad der gør en opgave god 

eller mindre god. Databasen vil fungere som et online drev, hvor de 

studerende og undervisere vil have mulighed for at tilgå og læse 

allerede bedømte opgaver. Opgaverne vil være inddelt efter fag 

samt kategoriseret efter bedømmelse og område, så en filtrering af 

opgaverne vil være mulig. Alle opgaver er anonyme, dog med 

karakterbedømmelsen angivet. Fagrådet har kontaktet en 

programmør omkring et estimat for omkostningerne for projektet. 

Estimerede udgifter vil være omkring 7500 i alt, hvoraf de 7000 kr. 

er til en programmør for at kode en database, samt omkring 500 kr. 

om året for et domæne til databasen. Fagrådet ønsker at bachelor-

databasen skal være af de studerende for de studerende og ønsker 

derfor ikke databasen skal indgå i KU’s systemer, men ser gerne at 



 

SIDE 5 AF 66 Instituttet bidrager med VIP-timer, så der ved hver bacheloropgave, 

er vedlagt en kort feedback på opgaven. 

 Fagrådet meddelte, at de inden studienævnsmødet havde afholdt 

møde med Institutleder Tina Lupton, som bakkede op om projektet 

og var indstillet på at støtte projektet med 7500-10000 kr. 

 Studienævnet syntes projektet er en god ide og bakker op om 

arbejdet. Flere af nævnets medlemmer pegede dog på potentielle 

problemer med den ønskede løsningen, herunder status som delvist 

KU-projekt og delvist uafhængigt (af IT-infrastruktur), 

omkostninger ved feedback til opgaverne og mulighed for at angive 

karakter. 

 

Ad 7) Uddannelsesredegørelse – Engerom 

Georg Wink fagleder Portugisisk deltager under dette punkt. 

Anne Kjølby orienterede om, at der manglede nøgletal på IKM og 

MIF, disse vil blive modtaget snarest. 

I forbindelse med udarbejdelsen af uddannelsesredegørelsen, er der 

set nærmere på det foreløbige konsekvenser af indførelse af 6-

talkravet og de mindre optag – hvordan ser det ud med frafaldet og 

niveauet. Tilbagemeldingerne fra fagmiljøerne, peger på at 

frafaldet er nogenlunde det samme, men at det faglige niveau er 

blevet højere.   

Anne Kjølby efterspurgte kommentarer fra studienævnets 

medlemmer – disse kan eftersendes til Anne Kjølby efter mødet.  

Studienævnet godkendte uddannelsesredegørelsen.  

 

Ad 8) Kursusbeskrivelser E19 og F20 

 Jeanette Sporon-Fiedler og Michael Wendelborg deltog under dette 

punkt. 

Studienævnet gennemgik de indkomne kursusbeskrivelser med 

henblik på at sikre en nogenlunde jævn fordeling af emner og 

prøveformer, samt sikre at omfanget af aktiviteter og opgaver til 

portfolien svarer til ECTS-vægten og Instituttets portfoliokatalog. 

Kursusbeskrivelserne godkendtes, for en del kursers vedkommende 

dog med forbehold for at der blev udarbejdet uddybende tekst 

vedrørende prøveformen (primært uddybning af portfolioprøven) 

samt justeret eksamenssprog. De respektive undervisere vil blive 

kontaktet af Jeanette Sporon-Fiedler og Michael Wendelborg med 

henblik på uddybende beskrivelse af den tilknyttede 

portfolioeksamen, samt manglende kursusbeskrivelse på 

fremmedsproget.  

 

 



 

SIDE 6 AF 66 Ad 9) Eventuelt 

Ingen bemærkninger 

  

  

     


