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

Forum Studienævnet Engerom  

Møde af-

holdt: 

20. marts 2013  

Sted: Lokale 24.2.62  

Referent: Maiken Møldrup Pedersen  

Til stede: Kirsten Kragh (formand), Jørgen Staun, Pernille Rytterhuus, 

Stephanie Kim Löbl, Amir Susic, Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen, 

Karsten Schou (studieleder), Anne Kjølby og Maiken Møldrup Pedersen 

 

Afbud fra: Erling Strudsholm, Jan Gustafsson, Ulla Rahbek og Laura 

Havemann, 

Dagsorden: 

1. Meddelelser fra formanden 

2. Meddelelser fra næstformanden 

3. Meddelelser fra studieleder 

4. Merit- og dispensationsudvalget (bilag 1 – uddeles på mødet). Oriente-

ring 

5. 37-timers arbejdsuge (bilag 2). Drøftelse og nedsættelse af udvalg (stu-

dieleder, studienævnsformand, studienævnssekretær, 1 VIP, 2 studeren-

de) 

6. Avanceret studieteknik/BA projektforberedende kursus (bilag 3). Drøf-

telse og nedsættelse af udvalg (Studieleder, studienævnsformand, 2-3 

VIP og 1 studerende)  



 

SIDE 2 AF 6 7. SN forretningsorden (Bilag 4 og 5). Drøftelse 

8. SN synlighed. Orientering og drøftelse 

9. KA-studieordninger. Status og samarbejdet med CBS. Orientering og 

drøftelse 

10. Orientering fra censorkorpsene (bilag bliver eftersendt). Orientering 

11. Årets underviser og årets studerende. Diskussion og beslutning 

12. Kvote-2 udvalg 2013 (evt. bilag bliver eftersendt). Diskussion og be-

slutning 

13. Projektorienteret praksisforløb på BA niveau (bilag eftersendes). Diskus-

sion og beslutning 

14. Eventuelt 

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Formanden Kirsten Kragh (KK) orienterede fra sidst afholdt møde i USK 

(Udvidet Studielederkreds): 

Strategi 2016: Strategipunkt 4 – tidligere og bredere fokus på karriere-

spor.  

Det strategiske formål for karrieresporet er at afklare og understøtte 

kompetencer, jobmuligheder og brobygning til offentlige og private virk-

somheder for både studerende og unge forskere. Fakultetet ønsker en 

åbenhed udadtil og en mere glidende overgang mellem universitetsliv og 

det omgivende arbejdsliv. 

DAL (Det Anderledes Læringsmiljø)  

Projektet er organisatorisk forankret under Center for Universitetspæda-

gogik og Didaktik. Projektets fokus ligger inden for den universitetspæ-

dagogiske satsning, og aktiviteterne skal bl.a. understøtte udviklingen af 

stærkere studiemiljøer, fremme forskellige læringsprocesser, inddrage 

undervisere i nye arbejdsformer samt generelt understøtte en meningsfuld 

37 timers arbejdsuge for det studerende. Der arbejdes p.t. med at udar-

bejde en samlet strategi for videreførelsen af projektet, herunder en sam-

let plan for systematisk dialog og videndeling mellem projektet og ud-

dannelsesmiljøerne. 

37-timers-planer 

Hvert institut fremlagde status for implementeringen af kravet om min 12 

timers undervisning på BA-uddannelserne i 14 semesteruger samt vej-

ledninger mht. en arbejdsuge på mindst 37 timer for de studerende.  

BA 3. års problem 



 

SIDE 3 AF 6 Der er nedsat et udvalg af prodekan Jens Erik Mogensen og SN skal ind-

give høringssvar ang. dette.  

Karsten Schou (KS) gør opmærksom på at gymnasiesidefagene i fransk, 

tysk og spansk er afhængige af sam-undervisning. Hvis blokopdeling, 

som notatet foreslår, går det igen ud over sam-undervisningen. 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Ingen meddelelser fra næstformanden. 

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

KS gennemgik de nyeste Kapacitetstal (hvor mange studerende ønsker 

Engerom at optage til september).  

Der er meldt de samme tal ind som sidste år og Portugisisk og brasilian-

ske studier genåbner med et optag på 36. Tallene er inklusiv over-

booking. 

Kvote 2 

Det er beregnet med optag på 10 % i kvote 2. Der blev spurgt ind til om 

der er mulighed for at udvide kvoten? KS orienterede om at Engerom har 

valgt ikke at gøre det, da erfaringen er, at pladserne kun lige fyldes ud 

med det nuværende optag. 

Eksamen 

Der har været 8 indberetninger af mulige plagieringssager i denne eksa-

menstermin, af hvilket nogle ikke fører til mere. Der har vist sig et inte-

ressant aspekt af 2 af sagerne. Det drejer sig om en skriftlig stedprøve på 

4 timer, som er indberettet pga. meget lange opgaver. Det vil sige, at der 

er et problem i forhold til vilkårene omkring studieordningernes ”Alle 

hjælpemidler”. Hvad mened der med det? Hvad må man gøre med noter-

ne? Må man bruge noterne og importerer dem i teksten? Et andet aspekt 

er, at det ikke er klart for de studerende hvad en bunden skriftlig stedprø-

ve indebærer. Det er et reelt juridisk problem i forhold til de skriftlige ek-

samener med computer (medbragt). Studienævnets medlemmer er enige 

om, at Det Humanistiske Fakultet skal definere en stedprøve og hjælpe-

midler. 

I forbindelse med arbejdet med Studienævnets synlighed er der planer 

om at udarbejde et eksamenskatalog. 

Ad 4) Merit- og dispensationsudvalget  

Der er ikke et bilag klart til omdeling på mødet. Der orienteres om, at der 

er tiltag til en ny proces på området. Studienævnsformanden understreger 

vigtigheden af, at nævnet orienteres om beslutningerne der tages i udval-

get. 



 

SIDE 4 AF 6 Ad 5) 37-timers arbejdsuge  

Der skal nedsættes et udvalg bestående af; studieleder, studienævnsfor-

mand, 1 VIP, 2 studerende, AC-studievejleder. 

Studienævnet beslutter at nedsætte et udvalg bestående af: studieleder, 

studienævnsformand, AC-studievejleder, Jan Gustafsson, Amir Susic og 

Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen.  

Udvalgets arbejde med 37-timers arbejdsuge skal fremlægges på studie-

nævnsmødet til maj. Anne Kjølby indkalder til 1. møde i udvalget. 

Ad 6) Avanceret studieteknik/BA projektforberedende kursus  

Studienævnet beslutter at nedsætte et udvalg bestående af: Studieleder, 

studienævnsformand Johan Pedersen (kombinere med videnskabsteori), 

Ulla Rahbek, Anita/Birgit Henriksen/Anna Sandberg, Pernille Rytterhuus 

og AC-vejleder.    

Ad 7) SN forretningsorden  

Forretningsordenen gennemgås. Maiken laver rettelser til næste møde og 

punktet sættes på som beslutningspunkt.  

Der skal være min. 8 møder om året, det skal tilføjes at AC-vejlederen 

skal med til studienævnets møder som observatør.  

Ad 8) SN synlighed.  

Dagsorden skal sendes ud til hele instituttet.  

Formanden orienterer på akademisk lærerådsmøde om det, der er vigtigt 

for VIP’erne.  

Referatet sendes fx ud som studiebesked. Der skal etableres en studenter-

version af nyhedsbrev (Anne er ansvarlig), da der på nuværende tids-

punkt er manglende muligheder for kommunikation studerende imellem.  

Ad 9) KA-studieordninger. Status og samarbejdet med CBS.  

På nuværende tidspunkt afventes en CBS udmelding. Der skal laves en 

akkrediteringsansøgning, som forudsætter en foreløbig studieordning. 

Der er tale om et rammesættende arbejde, som definere nogle overordne-

de fagområder. Der er planlagt en lokal workshop den 15. april på fransk, 

tysk og spansk. Der er tale om en ny KA uddannelse, der skal træde i 

kraft og optage studerende fra 2014.  

Der er en igangværende proces om nye KA-ordninger på de ikke engel-

ske fag. Der tales om muligheden for at ’speede’ processen op.  

På Gymnasieprofilen er der planlagt at lave et obligatorisk fagdidaktisk 

element. Fremmedsprogsdidaktik er et vigtigt element i de nye ordninger.  



 

SIDE 5 AF 6 I den forbindelse beslutter studienævnet at nedsætte 2 udvalg der skal ar-

bejde med forslag til nye fagelementer, henholdsvis et fagdidaktisk og et 

fremmedsprogsdidaktisk element. Kirsten og Karsten er ansvarlige for at 

henvende sig til VIP’er med henblik på igangsættelse af processen. Mai-

ken sørger for den administrative del med rammerne til KA-ordningerne 

(volapyk).  

Nævnets medlemmer er enige om at der skal være en helt åben KA og en 

gymnasierettet KA med henblik på at de skal indleveres til Det Humani-

stiske Fakultet 1. september 2013. 

Ad 10) Orientering fra censorkorpsene  

Engelsk:  

 Store forbedringer.  

 Ønsker flere ressourcer til muliggørelse af den elektroniske pro-

ces. 

 Ønsker en styleguide, der indskærper at de studerende holder sig 

indenfor rammerne. 

Spansk: 

 Lidt rystelser over elektronisk aflevering (som engelsk). 

 Procedure i forhold til formandsberetning – årshjulsmanøvre. 

Karsten er ansvarlig for dette punkt. 

Ad 11) Årets underviser og årets studerende.  

Studienævnet beslutter at nedlægge Årets underviser og Årets studeren-

de. Nævnet ønsker i stedet at skabe mulighed for at fremhæve undervise-

rer og studerende i nyhedsbreve. 

Ad 12) Kvote-2 udvalg 2013  

Studienævnet nedsætter et Kvote 2 udvalg bestående af 2 VIP og 2 stu-

denter. Udvalgets arbejde skal foregå den 10. juni 2013 fra 9-16.  

Studerende; Pernille og Stephanie (Laura som suppleant). VIP: Jørgen 

Staun, Kristian Hvelplund (Kirsten som suppleant). 

Ad 13) Projektorienteret praksisforløb på BA niveau  

Studienævnet vedtager modulet med en vis skepsis. Nævnets medlemmer 

er enige om at det er hensigtsmæssigt med procedurer ved godkendelse af 

praktikstedet. Man beslutter at undersøge om der er mulighed for restrik-

tioner i forhold til praktik på både BA og KA. 

 

Ad 14) Eventuelt 



 

SIDE 6 AF 6 Der skal bruges en studerende og en VIP til at vurdere Erasmus ansøg-

ninger. Anne orienterer om opgaven og Kristian Hvelplund og Mikkel 

Gorm Kæregård Jørgensen deltager i udvælgelsen. 


