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1. Meddelelser fra formanden Orientering 

Formanden har ingen meddelelser. 

2. Meddelelser fra næstformanden Orientering 

Næstformanden har ingen meddelelser.  

3. Meddelelser fra studielederen Orientering 



 

 

SIDE 2 AF 3 Studielederen havde følgende meddelelser: 

Ved kvote 2-udvalgsmødet den 8. juni 2018 var der ca. 100 

ansøgninger til vurdering. Ansøgninger var fordelt med ca. 50 

ansøgninger til engelsk og ca. 50 ansøgninger på resten af fagene. 

Medlemmerne af udvalget, vurderede ansøgningerne ud fra de 

udvælgelses kriterier, som nævnet havde besluttet på 

studienævnsmødet den 16. maj 2018:  

1 Motivation og studiepotentiale 

2 Udlandsophold 

3 Gennemsnit fra adgangsgivende eksamen, karakterer fra relevante 

gymnasiefag, relevant erhvervsarbejde, relevant uddannelse og 

anden relevant erfaring 

På seneste SSK-møde, drøftede studielederkredsen det generelle 

udbudt af tilvalgsfag, da det er besluttet at der skal ske en reduktion i 

udbuddet. Desuden er det vedtaget, at rene tilvalgshold skal have 

min. 30 tilmeldinger for at kurset oprettes og for tilvalgskurser der 

samlæses med grundfag skal der være min. 20 tilmeldinger for at 

kurset oprettes.  

IKM – der har været afhold møde med CBS og der er udarbejdet en 

ny aftale om uddannelsessamarbejde og studieordning for 

uddannelsen. Aftalen træder i kraft pr. 01.09.2018 og 

studieordningen 01.09.2019.   

4. Orientering fra merit- & dispensationsudvalget (bilag 1) 

Orientering 

Orienteringen tages til efterretning. 

5. Nye studieordninger KA 2019: Fransk, spansk, italiensk, 

portugisiske og brasilianske studier og tysk (bilag 2-6) Drøftelse og 

godkendelse  

Studienævnet havde følgende ændringer til de nye KA-ordninger, 

som Anne Kjølby noterede og rettede, herefter godkendes 

studieordningerne:  

Kompetenceprofilerne skal revideres på alle fag undtagen Italiensk, 

som allerede har benyttet den nyeste version fra KA 2018-

ordningerne. Begrænsning/reduktion af færdigheder ved enkelte 

fagelementer i samtlige studieordninger. KA-studieordningerne 

træder i kraft pr. 1. september 2019 og den primære årsag til deres 

fornyelse er den nye skabelon.  

Anne Kjølby fremlagde eksempel på formulering af syge- / omprøve 

ved portfolio eksaminer. Det foreslås at ændre den eksisterende 

syge-omprøve fra bunden stedprøve til portfolioprøve med krav om 



 

 

SIDE 3 AF 3 ekstra sider vedrørende kursets overordnede mål efter model fra 

Nors. Studienævnet godkendte formulering, og der arbejdes videre 

med denne formulering, som godkendes endeligt på 

studienævnsmødet i august.  

 

 

6. Nye studieordninger: Enkeltstående tilvalg EAP-kurser (CIP): BA 

og KA (bilag 7-8) Drøftelse og godkendelse (Helen Sværke fra 

CIP deltog under dette punkt) 

Studienævnet havde enkelte spørgsmål til prøveformerne og hvilket 

eksamenskatalog, prøveformene skulle passe med. Vibeke meddelte, 

at det er i overensstemmelse med fakultetets eksamenskatalog og 

ikke Engerom´s.  

Fra CIP er der et ønske om, at kurset EAP og andre CIP kurser på 

sigt også kan tages af studerende der læser engelsk som hovedfag. 

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt.  

 

7. Revision af fagelementerne på Projektorienteret forløb: 15 og 30 

ECTS (bilag 9) Drøftelse og godkendelse  

Studienævnet havde enkelte ændringer til fagelementerne, Anna 

Vestergård Jacobsen noterede og rettede ændringerne, herefter 

godkendes fagelementerne.  

 

8. Afviklingsplaner: KA 2014: Fransk, spansk, italiensk og tysk (bilag 

10-13) Drøftelse og godkendelse   

Anne Kjølby havde forud for mødet udarbejdet afviklingsplaner for 

KA 2014 uddannelserne. Der var enkelt opklarende spørgsmål fra 

nævnets medlemmer, herefter blev afviklingsplanerne godkendt. 

 

9. Retningslinjer for vejledere af speciale og BA-projekter (bilag 14) 

Godkendelse 

Kirsten Kragh og Jørgen Staun har på baggrund af forslag til 

tekst/ordlyd fra Jan Gustafsson, udfærdiget endeligt forslag til 

retningslinjer. Nævnets medlemmer havde enkelte sproglige 

justeringer, som sendes til Kirsten Kragh efter mødet. Anna 

Vestergård Jacobsen sørger for, at det endelige dokument uploades 

til de nye studiesider og kommer med i næste nyhedsbrev.    

10. Eventuelt 

Der er fastsat følgende mødedatoer i E18 

22/8, 19/9, 24/10, 21/11 og 19/12. Alle dage er 13:15-15:00. 

 

 


