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M Ø D E R E F E R A T  20. NOVEMBER 2013 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk  

Møde afholdt: 20. november 2013  

Sted: Engerom, lokale 24.2.62  

Referent: Maiken Møldrup Pedersen  

Til stede: 

Amir Susic, Anna Lena Sandberg, Erling Strudsholm, Jan Gustafsson, Jør-

gen Staun (studienævnsformand), Kirsten Kragh (studieleder), Laura Have-

mann, Mia Strauss Brandt, Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen, Ulla Rahbek, 

Maiken Møldrup Pedersen (referent). 

Afbud: Stephanie Kim Löbl, Anne Kjølby  

Dagsorden: 

1. Meddelelser fra formanden 

2. Meddelelser fra næstformanden 

3. Meddelelser fra studieleder 

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

5. Undervisningsevaluering (bilag 2 og 3). Diskussion og beslutning. 

6. Godkendelse af undervisningsramme for Efteråret 2014 (bilag 4). 

Orientering og godkendelse. 

7. Revision af Profiler og en ny globaliseringsprofil. Diskussion og be-

slutning. 



 

SIDE 2 AF 3 8. Afklaring af dispensationspraksis i forbindelse med oversættelsesek-

samener (kommenterings- og non-verbale oversættelser) (bilag 5). 

Diskussion og beslutning. 

9. Eventuelt. 

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Formanden har ingen meddelelser. 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Stephanie syg, derfor orienterer Laura: Der er en del kritiske røster i studen-

termiljøet og indkaldt til demonstration på Vor Frue Plads i forbindelse med 

studiefremdriftsreformen. 

Der har været afholdt fredsvalg til studienævnet med nok suppleanter.  

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

På det kommende møde i SSK vil problematikken om hjælpemidler være på 

dagsordenen. Kirsten og Jørgen kan ikke deltage, men Kirsten har meldt sig 

til en arbejdsgruppe der forventes at blive nedsat. 

Der er nedsat et evalueringsudvalg på Det Humanistiske Fakultet, hvor Jør-

gen og muligvis 2 studerende har meldt sig.  

Kirsten er blevet tovholder på en KA-effektivitetsgruppe om studiemiljø og 

vil høre om der er noget hun skal tage med til mødet. I forhold til studiepro-

cessamtaler er det vigtigt at der er både en VIP og AC vejle-

der/studievejledningstilgang til samtalen. 

Det netop afholdte TEACH-seminar var godt og nyttigt, meget praktisk ori-

enteret i forhold til undervisning. 

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

Studienævnet tog den udsendte oversigt til efterretning.  

Der gøres dog fra nævnets side opmærksom på at eksamenstilmelding til 

BA-projektet er problematisk og der burde ses nærmere på proceduren. Her 

kan eventuelt laves elektronisk BA-kontrakt eller BA-kontrakt som specia-

lekontrakt? Der efterspørges desuden hvilken status BA-kontrakten har? SN 

opfordrer til at der bliver automatisk tilmelding til BA-projektet evt. via un-

dervisningstilmelding og eksamenstilmelding. 

Ad 5) Undervisningsevaluering (bilag 2 og 3). 

På baggrund af den igangværende nedsættelse af en arbejdsgruppe udsættes 

beslutningen om en ny evalueringsprocedure. 

Ad 6) Godkendelse af undervisningsramme for Efteråret 2014 (bilag 4).  



 

SIDE 3 AF 3 Optagetallene blev drøftet i forhold til kommende forespørgsel om niveauet 

for optag til det kommende studieår. 

Nævnets medlemmer efterspørger statistik for kvote 2-ansøgninger og hvor-

dan det går dem videre i studiet. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt 

at lave statistik for dette. 

Studienævnet godkender undervisningsrammen for Efteråret 2014. 

Ad 7) Revision af Profiler og en ny globaliseringsprofil. 

I KA-studieordningerne er der planer om 4 profiler på nuværende tidspunkt; 

Europaprofilen, Oversættelse og formidling og Gymnasierettet profil, her-

udover arbejdes der med en Globaliseringsprofil. Her hentes inspiration fra 

Latinamerikaprofilen, som er en ekstra profil i Spansk KA-studieordning. 

Jørgen og Kirsten laver et udkast til en ramme, som efterfølgende kan ud-

fyldes med fagligt indhold. Planen er at profilen skal åbne til andre kulturel-

le og regionale områder. Karakter af kulturstudier, men med en filologisk 

forankring. Nævnets medlemmer gør opmærksom på at Aarhus Universitet 

har flere uddannelser man kan blive inspireret af, og der tales om et muligt 

samarbejde med ToRS i forhold til den nye profil. Det diskuteres hvor me-

get sproget skal fylde, hvor mange bindinger der skal være til det enkelte 

sprog, og om der skal udvikles yderligere sproglige kompetencer på KA. 

Der efterspørges desuden en mere kreativ titel, da ”globalisering” er meget 

brugt. Udgangspunktet er at det skal være samme model som de andre profi-

ler i forhold til ECTS og specialet. 

Studienævnet beslutter at der skal arbejdes videre med en ny profil. 

Ad 8) Afklaring af dispensationspraksis i forbindelse med oversættel-

seseksamener (kommenterings- og non-verbale oversættelser) (bilag 5).  

Der ønskes afklaring i forhold til hvad der kan lade sig gøre i forhold til di-

spensationer i forbindelse med oversættelseseksamener. Både i forhold til 

BA og BA gym. tilvalg.  

Der kan være tale om Oversættelse til dansk (kommenteringsopgave) og 

Oversættelse til målsproget (nonverbal) – i forbindelse med sidstnævnte 

mener nævnets medlemmer at der her virkelig gives køb på fagligheden. 

Derudover nævnes muligheden for at de studerende kan opgradere via fx 

CIP. Endvidere mener nævnets medlemmer at problematikken bør sendes 

ud i faggrupperne til afklaring. 

Studienævnet beslutter i første omgang at Maiken nærmere undersøger hvad 

der kan lade sig gøre, og så vil nævnet tage det op på et senere tidspunkt. 

Ad 9) Eventuelt. 

Studentersiden har indledt et tættere samarbejde med HUM-rådet. 


