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Til stede: 
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Amir Susic, Karsten Schou (studieleder), og Anne Kjølby (referent) 

Afbud: Jørgen Staun og Maiken Møldrup Pedersen og Salka Breum 

 

Dagsorden: 

1. Meddelelser fra formanden 

2. Meddelelser fra næstformanden 

3. Meddelelser fra studieleder 

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

5. Definition af syg-/omprøve versus alternativ prøveform. Diskussion 

og beslutning. 

6. Undervisningsevaluering Efteråret 2012 (bilag 3). Godkendelse 

7. To studiesager af principiel art. Beslutning 

8. Moderne Europastudier i forhold til Europaprofilen (bilag 6). Dis-

kussion 



 

SIDE 2 AF 4 9. BA praktikmodul (bilag 7 og 7a). Diskussion og beslutning. 

10. Mundtlig sprogfærdighed – BA tysk, fransk og spansk (bilag 8). 

Diskussion og beslutning.   

11. Nyt fra Evalueringsudvalget. Orientering. 

12. Eventuelt 

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Jørgen Staun er syg, så Dorrit er fremmødt som suppleant.  

Der er tilføjet et punkt 10 – dette godkendes af nævnet. Punkt 8 og 

9 flyttes op til efter punkt 4 – dette godkendes af nævnet.  

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Næstformanden havde ingen meddelelser. 

 

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

Status på akkreditering:  

Master i Fremmedsprogspædagogik: Der er møde fredag med ak-

krediteringsrådet – derefter vil vi få en formel reaktion på genan-

søgning om akkreditering. 

Fransk KA – processen igangsættes på et møde snarest. Der er frist 

for genansøgning den 28. juni.  

Nederlandsk: Her er en akkreditering ikke påkrævet. 

 

Ad 4) Merit- og dispensationsudvalget. Orientering 

Bilaget var ikke tilgængeligt og vil blive eftersendt til orientering. 

 

Ad 8) Moderne Europastudier i forhold til Europaprofilen 

Det er problematisk for de to studieordninger at køre videre samti-

digt, da der ikke er harmoni mellem de to ordninger – CEMES har 

tre frie områder, hvor Europaprofilen har en binding i forhold til 

oversigtskurset.  

 

En løsning kan være, at Engerom byder ind med et fast kursusud-

bud på CEMES-profilen. Nævnet indstiller til, at Europagruppen 

kommer med overvejelser over hvordan tilvalget og profilen kan 

opretholdes eller eventuelt tænkes sammen med CEMES. Der ind-

stilles også til, at Europagruppen tager kontakt til Renæssance-

gruppen med henblik på at komme med et fælles forslag til kurser.  

 

Administrationen skal også tages med på råd.  



 

SIDE 3 AF 4  

Ad 9) Projektorienteret forløb på bachelorniveau 

Nævnet støtter op om ideen om et projektorienteret forløb for ba-

chelorstuderende. Det anbefales, at der tages udgangspunkt i modu-

let på kandidatstudieordningerne og laves en tilsvarende på bache-

lorniveau. Man kan undersøge, om der skal laves bindinger i for-

hold til muligheden for et forløb både på BA og KA. 

 

Elementet skrives ind i studieordningen for enkeltstående tilvalg 

2012.  

 

Ad 5) Definition af syge-/omprøve versus alternativ prøveform 

Definitionen af syge-/omprøve er ikke det samme som prøveform 

B – det ene refererer til den mulighed, at studerende kan få en al-

ternativ prøveform, hvis de ikke har mulighed for at deltage i un-

dervisningen og derved ikke kan indfri eksamensforudsætningerne. 

Syge-/omprøve bruges hvis studerende ikke har bestået den ordinæ-

re prøve eller har været syg. 

 

Nævnet retter henvendelse til fakultetet med et ønske om, at begge 

skal være eksisterende. Begge begreber skal have en fast og klar 

definition.  

 

Ad 6) Undervisningsevaluering Efteråret 2012  

Evalueringsrapporten er sammenskrevet – dog mangler MiF, over-

sættelsesprofilen og europaprofilen – de skal tilføjes inden den 

lægges på hjemmesiden.  

 

Sammenskrivningen mangler lidt ensartethed – nogle steder er det 

specifikke kurser mens det andre steder er f.eks. kurser på første 

semester.  

 

Nævnet indstiller til, at der i stedet for formuleringen ”for få evalu-

eringer” skrives det nøjagtige antal evalueringer. Det kan sagtens 

være, at to evalueringer kan indeholde nyttig og brugbar viden 

selvom det ikke nødvendigvis er repræsentativt.  

 

Der skal tilføjes et afsnit om, hvad konsekvenserne er af disse eva-

lueringer – f.eks. ved et C-kursus: ”studienævnet vil følge op på 

evalueringen”, ”kurset er under omstrukturering” eller lignende. 

 

Sammenskrivningen skal ensrettes – enten bruges A, B eller C – el-

lers bruges godt, middel eller dårligt.  



 

SIDE 4 AF 4 Nævnet godkender sammenskrivningen, hvis ovenstående rettes.  

 

Ad 7) To studiesager af principiel art  

Et enigt studienævn indstiller til afslag i begge tilfælde 

 

Ad 10) Mundtlig sprogfærdighed – BA tysk, fransk og spansk  

Nævnet godkender indstillingen og fastholder formuleringen ”bun-

den mundtlig prøve”.  

 

Ad 11) Nyt fra Evalueringsudvalget  

Evalueringsgruppen indstiller til at afleveringsfristen for udvalgets 

arbejde udsættes til efteråret.  

 

Første møde bliver onsdag den 6. marts 9-11 i 24.2.62. Nævnet be-

der gruppen om at tage stilling til, hvornår evaluering i indeværen-

de semester skal foretages og hvor længe perioden skal være åben – 

det anmodes, at det bliver længere end 14 dage som sidst.  

 

Anne sender en indkaldelse til deltagerne i udvalget og booker mø-

delokalet. 

 

Ad 12) Eventuelt   

Der bliver spurgt fra studentersiden, om man som suppleant må 

sidde med til møder. Det blev afklaret, at man må godt sidde med – 

dog ikke konsekvent til alle møder. Hvis der er personfølsomme 

sager, skal suppleanten forlade mødet. 

 

Der bliver stillet forslag om at et link til referatet lægges ud som en 

studiebesked. Anne taler med Maiken om dette.  

 

 

 

 


