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M Ø D E R E F E R A T  15. DECEMBER 2016 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk  

Møde afholdt 21. februar 2018, kl. 13.15-15.00  

Sted Engerom, lokale 24.2.62  

Referent Marianne Boch  

Til stede 

Jørgen Staun (studienævnsformand), Kirsten Kragh (studieleder), Erling 

Strudsholm (VIP germansk og romansk), Ulla Rahbek (VIP engelsk), Jan 

Gustafsson (VIP germansk og romansk), Christian Benne (VIP germansk og 

romansk), Rico Birkedal Nielsen (studenterrepræsentant for engelsk), Karo-

line Rastenni (studenterrepræsentant for engelsk), Jonas Tobias Milner (stu-

denterrepræsentant for germansk og romansk), Esther Kamille Hjorth (stu-

denterrepræsentant for germansk og romansk), Anne Kjølby (observatør)  

og Marianne Boch (referent). 

Fraværende 

Sebastian Primdahl Olesen (studenterrepræsentant for germansk og ro-

mansk) og Anna Vestergård Jacobsen (observatør) 

Dagsorden 

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Formanden ændrede rækkefølgen for behandling af dagsordens-

punkter, som følger: 

 

1) Meddelelser fra formanden 

22. FEBRUAR 2017 

 



 

SIDE 2 AF 55 2) Meddelelser fra næstformanden 

3) Meddelelser fra studielederen 

4) Orientering fra merit- & dispensationsudvalget 

5) Indstilling fra tænketank – forslag til ramme for nye BA-uddan-

nelser 

6) Indstilling fra tænketank – forelæsningsrække i introduktions-

modulet 

7) Aktiv deltagelse i form af fremmeøde 

8) Ændring i køreplan for udvikling af nye BA-ordninger 

9) Kompetenceprofiler til nye BA-uddannelser 

10) Undervisningsevaluering 

11) Uddannelsesprincipper 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Ingen meddelelser  

 

Ad 3) Meddelelser fra studielederen 

Ingen meddelelser 

 

Ad 4) Orientering fra merit- & dispensationsudvalget 

Ingen bemærkninger  

 

Ad 5) Indstilling fra tænketank – forslag til ramme for nye BA-uddannel-

ser  

Formand Jørgen Staun startede med at opridse rammerne og øn-

skede efterfølgende, at høre studienævnets kommentarer til disse. 

Formanden understregede, at det kun er rammerne og ikke et fag-

ligt indhold, som skal diskuteres og at de af dekanatet udstukne 

overordnede rammer vedrørende størrelser på fagelementer, brug af 

censur mv. ikke står til at ændre.    

Studienævnet diskuterede bl.a., at det interessante er det faglige 

indhold og ikke så meget rammerne i sig selv, samt mulighed for at 

give plads til faglig forskellighed inden for de nævnte rammer. 

Studieleder Kirsten Kragh oplyste, at kronologien var nødvendigt, 

for at give mulighed for fællesforelæsninger. 

 

På vegne af de respektive faggrupper udtalte Ulla Rahbek og Jan 

Gustafsson forbehold for dele af rammerne, disse forbehold vil 

fremgå at hørringssvarene fra de respektive faggrupper. 

 

Studienævnet bakkede op om de overordnede rammer for de nye 

BA-uddannelser, men tog på mødet ikke stilling til den mere speci-

fikke udfyldelse af disse rammer.  



 

SIDE 3 AF 55   

Ad 6) Indstilling fra tænketank – forelæsningsrække i introduktionsmodu-

let 

Ulla Rahbek påpegede at det på vegne af engelskgruppen var for 

tidligt at udtale sig og derfor at støtte op, siden engelskgruppen 

ikke har haft tid til at drøfte det. 

Christian Benne foreslog at rækkefølgen i titlerne for den nye intro-

forelæsning bliver omvendt fx (Identitet og sprog i stedet for sprog 

og identitet) 

Tænketankens forslag til kursusforløb for fælles forelæsningsrække 

i introduktionsmodulet, blev drøftet og studienævnet bakkede op 

om forslaget.   

 

Ad 7) Aktiv deltagelse i form af fremmøde  

Studienævnet har modtaget indstilling fra Ledergruppen, som indstiller til, 

at aktiv deltagelse i form af fremmøde tages ud af eksamenskataloget og 

dermed ikke bruges som eksamensform i kommende studieordninger - både 

som selvstændig eksamen og som eksamensforudsætning. Det drejer sig 

alene om aktiv deltagelse som fremmøde. Alle andre aktivitetskrav så som 

oplæg, opgaver, responspapirer og andet påvirkes ikke af denne beslutning. 

 

Baggrunden for denne indstilling er følgende:  

 

Økonomiske / administrative hensyn: Aktiv deltagelse i form af fremmøde 

er en dyr eksamensform. Det kræver et stort arbejde – både af VIP og TAP. 

Det estimeres, at der kan spares ca. ¼ årsværk, hvis denne eksamensform af-

skaffes. Dette svarer årligt til ca. 400 timer, hvoraf de 100 timer bruges på 

engelsk og de 300 fordeles på de øvrige uddannelser. I øjeblikket bruges der 

meget tid på administration af fremmøde-lister og de løsningsmuligheder vi 

har, digitale som manuelle, er ikke tilfredsstillende – hverken for VIP og 

TAP. Derudover er registreringerne for fejlbehæftet og konsekvenserne af 

en sådan fejlregistrering er enorme. Studerende der registreres ikke-bestået, 

er næsten umulige at få ind i f.eks. Digital Eksamen igen. Dette skal gøres 

manuelt, og de skal håndholdes resten af eksamensterminen. 

 

Hensyn til de studerende: Vi har fået utallige henvendelser fra studerende, 

som er utilfredse med denne eksamensform. Studerende klager over, at regi-

streringen tager for meget tid – tid som burde bruges til undervisning. Vi har 

desuden modtager klager fra ÅU-studerende, som ofte falder for dette frem-

mødekrav, da de kan have svært ved at møde op til 75 % af undervisningen 

grundet deres arbejde. Endelig har studerende flere gange udtalt, at tvunget 

fremmøde ikke hører hjemme på et universitet.  



 

SIDE 4 AF 55 Der lægges i stedet op til, at udprøvningen af kurset eller fællesforelæsnin-

gen skal udformes på en sådan måde, at studerende som ikke er til stede i lø-

bet af undervisningen får sværere ved at bestå eller i hvert fald at få en god 

karakter. Studienævnet foreslår at tænketanken arbejder med forslag til at 

indarbejde tvungen opgavebesvarelse ifm undervisning, dvs. indførelse af 

opgaver som kun kan besvares hvis man har deltaget i undervisning.  

 

Efter drøftelse godkendte studienævnet ændringen.  

 

Ad 8) Ændring i køreplan for udvikling af nye BA-ordninger 

 

Ledergruppen har indgivet et ønske, om at ændre et procestrin i køreplanen 

for udviklingen af nye BA-studieordninger.  

Ændringen går ud på, at faggruppernes indstilling til ny studieordning be-

handles i ledergruppen før den diskuteres i studienævnet. Dette er for at 

sikre, at studienævnet ikke bruger tid på at diskutere og tage stilling til en 

ordning, som viser sig ikke at kunne gennemføres. Derudover skal ændrin-

gen sikre, at faggrupperne kan få hurtig respons på deres indstilling, hvis 

noget ikke er økonomisk forsvarligt.  

 

Studienævnet godkender ændringen. 

 

Ad 9) Kompetenceprofiler til nye BA-uddannelser 

 

Studieleder Kirsten Kragh orienterede, om baggrund for ændring af kompe-

tenceprofilerne og oplyste, at de nye kompetenceprofiler er udarbejdet i 

samarbejde med faglederne, Anne Kjølby og Kirsten Kragh. 

Studienævnet drøftede hvorvidt det sproglige niveau, svarende til de Euro-

pæiske referencerammer, skal indskrives i kompetenceprofilerne. Dette var 

der ikke opbakning til.  

Studienævnet godkendte kompetenceprofilerne uden tilføjelser.  

 

Ad 10) Undervisningsevaluering E17 

 

Studienævnsformand Jørgen Staun og Studieleder Kirsten Kragh har  

gennemgået kursusevalueringerne for E17 og primært set på kurser  

klassificeret som B og C. Hvis kritikken går på den enkelte underviser, vil  

vedkommende blive indkaldt til samtale med Institutleder eller  

Studieleder. Institutleder følger op på H-VIP og Studieleder følger op på D- 

VIP. 

Der var enkelte opmærksomhedspunkter, som vi fremover bør sikre. Kor-

rekt anvendelse af Absalon, samt sikre at kursustitler og kursusbeskrivelser 

er tilstrækkeligt informative.  



 

SIDE 5 AF 55 Formanden mindede om, at der ville komme nyt fælles evalueringsskema  

for hele humaniora. 

 

Ad 11) Uddannelsesprincipper 

 

Formand Jørgen Staun orienterede om, at studienævnet efter SN-mødet d. 

17. januar 2018, havde fremsendt deres kommentarer til Uddannelsesprin-

cipperne til ledelsesgruppen og at de nu var inkorporeret i Uddannelsesprin-

cipperne. 

Studieleder Kirsten Kragh meddelte, at ledelsesgruppen var glade for studie-

nævnets indspark.   

Studienævnet godkendte Uddannelsesprincipperne. 

Ad 12) Evt. 

Esther Kamille Hjorth havde forslag til, at KU-mailen også skulle kunne til-

gås via KU´s App og efterspurgte oplysninger om, hvem der skal kontaktes, 

hvis man som studerende har udviklingsønsker til den allerede eksisterende 

KU-App. SN-formanden lovede at videreformidle ønsket til KU’ IT chef.   

Studieleder Kirsten Kragh oplyste, at Institutleder Jørn Boisen har nedsat et 

Engerom Council, hvor studerende, Kirsten Kragh og Jørn Boisen mødes ca. 

6 gange om året og drøfter hvad der rør sig hos de studerende.  

Rico Birkedal Nielsen meddelte, at Fagrådet havde modtaget henvendelse 

fra 2 spansk studerende, som var utilfredse med deres specialevejleder forlø-

bet. Deres specialevejleder er ikke dansktalende endnu, og de har derfor fået 

tildelt en bivejleder fra spanskfaget.  

Jonas Tobias Milner gjorde opmærksom på sin nystartet virksomhed, som 

afholder reception i de studerendes cafe den 19. marts. Alle studienævns-

medlemmer inviteres til deltagelse. 

Christian Benne gjorde opmærksom på International Language Competition 

www.ilcompetition.dk, som er en sprog- og kulturkonkurrence i moderne 

sprog (tysk, fransk, engelsk og spansk) for grundskoler samt gymnasiesko-

ler. Christian Benne foreslog, at Instituttet inviterer nogle af gymnasiesko-

lerne til et arrangement, hvor de præsenteres for Instituttet, og dermed gøre 

opmærksom på vores uddannelser og måske tiltrække nye dygtige stude-

rende.            

   

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jørgen Staun   Rico Birkedal Nielsen  

Formand for studienævnet  Næstformand for studienævnet 

http://www.ilcompetition.dk/

