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M Ø D E R E F E R A T  13. APRIL 2018 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk  

Møde afholdt 25. oktober 2017, kl. 13.15-14.30  

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), Rico Birkedal Nielsen 

(studenterrepræsentant for engelsk), Esther Kamille Hjorth 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk) og Marianne (referent). 

Fraværende 

Christian Benne (VIP germansk og romansk), Jonas Tobias Milner 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk), Karoline Rastenni 

(studenterrepræsentant for engelsk), Sebastian Primdahl Olesen 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk), Anna Vestergård 

Jacobsen (observatør) og Anne Kjølby (observatør).  

Dagsorden 

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Formanden havde ingen meddelelser, men gjorde opmærksom på, 

at dagens møde var berammet til 75 minutter. 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 



 

SIDE 2 AF 3 Næstformanden meddelte, at fagrådet havde fået tilbagemeldinger 

fra engelskstuderende, som var utilfredse med 

fællesforelæsningsrækken i Europæisk kulturhistorie. De 

studerende har svært ved at se en forbindelse til valgfag 1.  

Kirsten Kragh oplyste, at det påtænkes at ændre denne 

forelæsningsrække i forbindelse med arbejdet med de nye BA-

studieordninger.  

Næstformanden gjorde også opmærksom på, at der ved eksamen 

og/eller undervisningen i grammatik og oversættelsesfagene, 

muligvis er nogle uhensigtsmæssigheder, som studienævnet bør se 

nærmere på. Han oplyser, at der er en stor dumpeprocent ved disse 

eksaminer og selv studerende, som normalt opnår gode resultater er 

udfordret ved denne eksamen.    

 

Ad 3) Meddelelser fra studielederen 

Studielederen havde ingen meddelelser  

 

Ad 4) Orientering fra merit- & dispensationsudvalget 

Ingen bemærkninger. 

 

Ad 5) Tanker og ideer bag det forestående udviklingsarbejdet, med nye 

Bachelorordninger 

Studieleder Kirsten Kragh indledte med at orientere om rammerne 

for den nye studieordning, som er oplyst til studieledelsen i 

hyrdebrev fra Prodekan Jens Erik Mogensen. Den økonomiske 

situation gør, at det er nødvendigt at spare betragteligt på nogle 

områder. Næsten en tredjedel af vores undervisningsudgifter går til 

eksamen og eksamensadministration. Derfor skal der laves nye 

BA-ordninger med 15-ECTS moduler. Ordningerne skal gerne 

være nogenlunde identiske for alle uddannelser på instituttet – dog 

med plads til faglige forskelle. 

I arbejdet med de nye studieordninger, skal der ses nærmere på 

følgende: 1 års-forløb, 15 ECTS Moduler, forelæsningsrække i 

Europæisk Kulturhistorie – skal den indgår og hvordan? 

Videnskabsteoretiske elementer i fagelementerne.  

 

 

Ad 6) Kommissorium for den nye uddannelsestænketank 

Formanden gennemgik Uddannelsestænketankens kommissorium, 

som forud for mødet var rundsendt til studienævnets medlemmer 

og fortalte om baggrunden for oprettelsen af tænketanken. 

Formanden havde med markeringer i kommissoriet noteret forslag 

til ændringer. 



 

SIDE 3 AF 3  

Ad 7) Orientering om studienævnskonferencen 

Næstformanden orienterede om studienævnskonferencen, som blev 

afholdt den 9. oktober, hvor Marianne Boch og Rico Birkedal 

Nielsen deltog. Konferencen havde fokus på dispensationspraksis 

og ”hvordan skaber vi en god feedbackkultur”.  

Ad 8)     Evt. 

Ingen bemærkninger 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jørgen Staun   Rico Birkedal Nielsen  

Formand for studienævnet  Næstformand for studienævnet 

 

 


