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M Ø D E R E F E R A T  22. OKTOBER 2014 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk  

Møde afholdt: 22. oktober 2014  

Sted: Engerom  

Referent: Maiken Møldrup Pedersen  

Til stede: 

Anna Lena Sandberg (VIP germansk og romansk), Jørgen Staun (studie-

nævnsformand), Kirsten Kragh (studieleder), Mia Strauss Brandt (studenter-

repræsentant for germansk og romansk), Ulla Rahbek (VIP engelsk), Erling 

Strudsholm (VIP germansk og romansk), Mikkel Gorm Kæregård Jørgen-

sen(studenterrepræsentant for germansk og romansk), Anna Vestergård Ja-

cobsen (AC-vejleder, observatør), Jan Gustafsson (VIP germansk og ro-

mansk) og Laura Bech Hansen (studenterrepræsentant for germansk og ro-

mansk). 



 

SIDE2AF5 Dagsorden: 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Studienævnsformand Jørgen Staun indleder med at byde velkom-

men til Laura Bech Hansen, som er nyt medlem af studienævnet på 

studentersiden.  

 

Derefter informerer Jørgen Staun om undervisningsevalueringen, 

som for efteråret 2014 vil blive i foretaget i SurveyXact.  

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Mikkel orienterer om, at Fagrådet er i gang med at lave en kam-

pagne om konsekvenserne for dimensioneringen. 

En studenterrepræsentant skal mødes med en uddannelsesordfører 

for socialdemokratiet i næste uge, men de oplever udfordringer 

med at få de studerende i tale. Der arbejdes hårdt på at få kontakt til 

flere studerende. 

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

Studielederen orienterer om dimensioneringsmodellens betydning 

for Engerom: 

Institutleder har her til morgen, som en tvungen opgave meldt ind 

til Dekanen, hvordan optagetallene vil se ud efter dimensionering.  

 

Den virkelighed vi oplever på instituttet i forhold til BA studerende 

er, at en stor mængde ikke går videre på vores KA uddannelse, men 

enten går videre på andre KA uddannelser eller vælger noget andet. 

Det vil sige at der er et frafald fra BA til KA på ca. 50 %.  

Men udgangspunktet for de nedenstående tal er, at instituttet højst 

må optage 20 % flere på KA end på BA. 

Det får den betydning, at der skal skæres 30/44 (BA eller KA) 

pladser. Tors skal skære 10/12 pladser, Engerom skal skære 20/33 

pladser. Det får den betydning at optaget på BA vil gå fra 180 

til 84 på Engelsk. Fransk, Tysk og Spansk fra 66 til 17. Itali-

ensk og Portugisisk fra 30 til 7. 

 

Dimensioneringen betyder endvidere, at antallet af udenlandske 

studerende og samarbejdsaftaler med udenlandske studerende er i 

farezonen. 

 

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

Studienævnet tager orienteringen til efterretning. 

 

Studieleder og studienævnsformand redegør for en beslutning vedr. 

dispensation af Studiestartsprøven. Der skal inden næste optag la-



 

SIDE3AF5 ves en fast praksis i forhold til dispensationsmuligheder for studie-

startsprøven, som skal meldes klart ud til de studerende. 

 

Ad 5) KA langtidsplaner (bilag 2). Diskussion og godkendelse 

Studienævnet skal sikre at der er en faglig spredning på alle fagene. 

 

Studenterrepræsentanter bemærker, at der på Fransk ingen historie-

fag er på kandidatemnerne og vil gerne vide, hvordan undervisnin-

gen planlægges; med udgangspunkt i de ansattes forskningsområ-

der eller med studieordningerne? 

 

Studielederen understreger, at der skal fastlægges nogle fundamen-

tale principper for hvilken undervisning, der skal udbydes. Arbejdet 

er så småt påbegyndt. 

 

I forbindelse med langtidsplanerne for KA diskuterede nævnets 

medlemmer Latinamerikaprofilen og Spansk. Skal profilen primært 

være rettet mod studerende udefra eller mod Engerom studerende? 

Kan det overvejes, om profilen skal integreres mere på spansk end 

det har været tanken indtil nu? 

Studielederen understreger, at der skal laves et udbud til den stu-

dentermasse, der er, og at profilerne oprindeligt blev indført for at 

holde på vores egne studerende på tilvalget. 

 

Studienævnet godkender KA langtidsplanerne.  

 

Ad 6) KA studiestart. Orientering  

AC-vejleder Anna Vestergård Jacobsen orienterer om, at der har 

været evalueret på studiestarten både blandt VIP og studerende. 

Med baggrund i evalueringen er der lavet en køreplan for KA stu-

diestarten til næste september, hvor punkterne fra evalueringerne er 

inddraget. 

 

Studienævnsformand Jørgen Staun konstatere at den reviderede 

plan for KA studiestart skal godkendes af studienævnet i løbet af 

foråret.  

 

Ad 7) AFOM (bilag 3). Diskussion og godkendelse 

Akademisk formidling og metode (AFOM) skal integreres i viden-

skabsteori (VT), hvilket har været planen, da forløbet blev udviklet. 

Det giver også god mening i forhold til evalueringen af forløbet, 

både blandt undervisere og studerende. Der har været afholdt møde 

mellem videnskabsteori koordinatorerne, Kirsten Kragh og Robert 



 

SIDE4AF5 Rix, hvor det med udgangspunkt i evalueringer og erfaringer fra det 

afholdte forløb blev fastlagt, at der fremover vil være 2 forløb, hvor 

der vil være en afleveringsopgave til AFOM forløbet og en eksa-

men til VT. 

 

I gennemgangen af fagelementet blev påpeget forskellige ønsker 

om ændringer. 

 

Studienævenet godkender fagelementet med de nævnte ændringer 

og rettelser. 

 

Ad 8) Sprogkrav for spansk udvekslingsstuderende (bilag 4). Diskus-

sion og beslutning 

Studienævnsformanden redegør kort for baggrunden og forslaget, 

som er et ønske om at fastholde sprogkravet til KA studerende, 

men slække på kravet til BA studerende.  

 

Studienævnet ønsker ikke at slække på sprogkravet på engelsk, da 

det understreger høj uddannelseskvalitet og dermed tiltrækker stu-

derende fra andre lande. Studienævnet fastholder derfor kravet om 

dokumentation af det sproglige niveau for udvekslingsstuderende 

på alle niveauer.  

 

Ad 9) Lukning af 2005-ordning. Orientering  

Maiken og Anna orienterer om udsøgning og forberedelse til vars-

ling af studerende indskrevet på 2005-ordninger lukker 31. august 

2015. Der er omkring 250 studerende indskrevet på 2005-

ordninger; 110 på engelsk, 35 på tysk, fransk, italiensk og spansk 

og 1 på portugisisk.   

De studerende, der ikke er tilmeldt de manglende ECTS til vinter-

eksamen 2014/2015 og mangler mindre end 60 ECTS, får tilsendt 

brev med information om kursustilmelding og tilbud om studie-

planlægning. 

 



 

SIDE5AF5 Ad 10) Revision af BA-ordninger. Orientering  

Anne Kjølby har kontaktet alle fagledere om, at der åbnes for en 

revision af BA ordningerne med henblik på at aflevere ændringer 

til 1/9 2015 med implementering 1/9 2016. Der er udarbejdet faste 

rammer for hvilke ændringer, der kan indgå i justeringerne. 

 

Udgangspunktet er at skabe en proces med rum for faglige diskus-

sioner og tid til at gennemarbejde ordningerne. 

Studenterrepræsentanter gør opmærksom på, at de gerne vil deltage 

i processen. 

 

Studienævnet opfordrer faglederne til at genoplive faggrupperne 

med henblik på studenterdeltagelse i processen. 

 

Ad 11) Eksamenskatalog (bilag 5). Diskussion 

Ifølge tidsplanen skal der til næste SN møde fremlæges et færdigt 

dokument. Udvalget består af Kirsten Kragh, Jørgen Staun, Mikkel 

Gorm Kæregård, Mia Strauss Brandt og Maiken Møldrup Pedersen. 

 

Ad 12) Eventuelt 

Ingen punkter til eventuelt. 

 


