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Punkt 1. Meddelelser fra formanden 
Formanden havde følgende meddelelser: 
 
a. Udsættelse for færdiggørelse af BA-studieordninger 
Efter henvendelse til dekanatet er fristen blevet udsat til mandag den 3. oktober. 
 
b. Nye fagkoordinator på engelsk 
Steen Schousboe er ny fagkoordinator på engelsk pr. 1. august 2011. 
 
c. Rapport om peer-review 
Den tidligere prodekan Hanne Løngreen har færdiggjort en rapport om peer-review ved evaluering 
af undervisningen, som eventuelt kan være interessant i forbindelse med instituttets egen evalue-
ringspraksis. 
 
d. Møde med aftagerpanelet 
Det planlagte møde med aftagerpanelet i juni blev aflyst. I stedet planlægges et møde i oktober 
eller november. I mellemtiden er formanden begyndt på en rundtur til de enkelte medlemmer 
med henblik på at lave små korte interviews. Disse interviews vil udmunde i en rapport, som fore-
lægges nævnet. 
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Punkt 2. Meddelelser fra næstformanden 
Næstformanden havde følgende meddelelser:  
 
a. FSR-dag 
Ved FSR-dagen (arrangeret af Studenterrådet) mødte næstformanden omkring 50 nye engelskstu-
derende. Det var værd at bemærke, at de alle virker engagerede og spændte på det kommende 
studium. 
 
b. Studenterkonference 
Konference har modtaget økonomisk støtte, så der nu er råd til delvis forplejning. Der mangler et 
par praktiske detaljer, men konferencen, som løber over to dage, afholdes primo december.   
 
c. Studenterrepræsentant 
Det er desværre stadig ikke lykkedes at finde en erstatning for Mia Strauss Brandt, men studenter-
siden i nævnet arbejder på sagen.  
 
 
Punkt 3. Supplering af studenterrepræsentantkredsen 
Formanden oplyste, at der snarest bliver rettet henvendelse til rektoratet angående en formel 
godkendelse af Pernille Rytterhuus (tysk). Formanden vil dog vente til sidste studenterrepræsen-
tant er fundet, som nævnt ovenfor.  
 
 
Punkt 4. Meddelelser fra studielederen – bilag vedhæftet 
Ingemai Larsen blev af nævnet bedt om at uddybe meddelelsen angående prærekruttering. Hun 
kunne supplere med at fortælle, at den omtalte ”undervisningspakke” eksempelvis kunne bestå af 
information om det kursus, gymnasieeleven skal følge, en flyer om studiet generelt samt en fro-
kostbillet til kantinen. 
 
Ingemai Larsen orienterede yderligere om, at der kan være en bevilling på vej til portugisisk.  
 
I forbindelse med de høje optagelsestal blev der stillet spørgsmål fra nævnet, om det er muligt at 
oprette dobbelthold i alle discipliner på fransk og tysk, da det er en stor udfordring at undervise 60 
nye studerende på en gang. Studielederen erklærede sig enig i problematikken og tager spørgsmå-
let op til overvejelse. 
 
 
Punkt 5. Orientering fra merit- og dispensationsudvalget 
Punktet udgår, da det ikke har været muligt at indhente en oversigt fra udvalget pga. sygdom. 
 
 
Punkt 6. Omfang af specialer 
Der har været efterlyst en procedure i forbindelse med overskridelse af omfang af specialer på 
2008-ordningerne. Bl.a. kunne det nævnes, at det generelt er svært for de studerende at holde 
empiriske specialer nede på det tilladte omfang.  
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Nævnet besluttede, at det skal være muligt for studerende at søge dispensation til at overskride 
de nuværende regler for sidetal – bl.a. ved specialer med et stort empirisk materiale eller en om-
fattende metodebeskrivelse. En kort begrundet ansøgning kan sendes til AC-vejleder, som admini-
strerer specialerne. Ansøgningen skal indeholde en indstilling fra vejleder. Overskridelsen kan ma-
ximalt være på 15 %. Det er nævnet magtpåliggende, at dette ikke fører til et skred i retning af 
generel forøgelse af specialernes længde.    
 
 
Punkt 7. Ændringer i evalueringsproceduren 
Nævnet nedsætter en arbejdsgruppe, som kan arbejde med undervisningsevaluering herunder en 
elektronisk version af evalueringsskemaet. Arbejdet skal løbe frem til december, hvor punktet igen 
sættes på nævnets dagsorden. Det blev foreslået, at der eventuelt kunne laves et pilotprojekt med 
elektronisk undervisningsevaluering i forbindelse med en midtvejsevaluering. Dette var der op-
bakning til.  
Nævnet håber på, at kunne køre med elektronisk undervisningsevaluering fra forårssemestret 
2012. Arbejdsgruppen består af Jørn Boisen, Sebastian Belmark, Katrine Engelsen samt et medlem 
fra den øvrige lærerstab. Nævnet godkendte det forelagte kommissorium for udvalget.  
 
 
Punkt 8. Eventuel lokal annoncering af engelsksprogede kurser 
Fakultetet har bedt nævnet om at tage stilling til, om instituttet ønsker en lokal hjemmeside med 
annoncering af de engelsksprogede kurser, eller om man vil henvise til fakultetets samlede over-
sigt med udbud. Nævnet besluttede, at det er tilstrækkeligt at annoncere de engelsksprogede kur-
ser på fakultetets hjemmeside. 
 
 
Punkt 9. Status for nye BA-studieordninger 
Nævnet tog tilbagemeldinger fra fransk, italiensk og tysk til efterretning. Generelt tog nævnet po-
sitivt imod den reviderede plan fra spansk – dog var der enkelte spørgsmål, som man følte, det vil 
være nødvendigt at diskutere med spanskgruppen – herunder uddannelsens faglige profil udadtil. 
Nævnet kunne ligeledes acceptere den reviderede plan fra engelsk. Man vil dog gerne have en 
specifikation af konstruktionen med litterære valgfag i andet semester. Studielederen udtrykte 
bekymring for antallet af eksaminer og pegede især på konstruktionen med deleksaminer i første 
semester som problematisk. Sebastian Belmark bad på de studerendes vegne, om at lingvistiske 
emner sikres en plads i valgfagskonstruktionen og foreslog, at der kunne indføres et lingvistisk 
valgfag i sprogsøjlen i tredje semester. Kirsten Kragh rejste spørgsmålet, om det er tilladt, at ud-
skille ECTS-point til sprogfærdighed i BA-projektet. Formanden vil undersøge dette og vil endvidere 
rapportere nævnets reaktioner tilbage til fagene.  
       
 
Punkt 10. Nedsættelse af udvalg i forbindelse med udarbejdelse af nye BA-studieordinger, herun-
der kommissorier 
Nævnet tiltrådte indstillingen i oplægget om nedsættelse af udvalg inklusive disses kommissorier, 
således at der nedsættes udvalg til at arbejde med 1) Videnskabsteori, 2) Valgfag, 3) Eksamensfor-
udsætninger og 4) Litteraturteori og tekstanalyse.  
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Nævnet diskuterede i forbindelse med videnskabsteori, om dette kursus skal være fælles for alle 
instituttets uddannelser. Den væsentligste indvending mod dette var, at engelsk så ikke kan mar-
kedsføre sig på, at al undervisning er på engelsk. Efter diskussion af forskellige løsningsmodeller 
besluttede nævnet at videnskabsteori i de nye studieordninger skal være fælles for alle fag, at un-
dervisningen ligger i forelæsningsformatet og at udvalget opfordres til at overveje en ugeopgave 
som eksamensform og om midtvejsopgaven kan gøres til en gruppeopgave.  
I forbindelse med valgfag besluttede nævnet, at de ikke-engelske valgfag igen skal være fagspeci-
fikke.  
 
 
Punkt 11. Kompetenceprofiler for de nye BA-uddannelser 
Formanden har udformet kompetenceprofiler for de nye BA-uddannelser, da det blev krævet fra 
fakultetets side. Nævnet takkede formanden for det store arbejde, og det blev pointeret, at dette 
arbejde kan bruges i arbejdet med de nye BA-studieordninger. Formanden tilføjede dog, at der kan 
komme ændringer i profilerne, da de endelige studieordninger ikke er færdige endnu. 
 
 
Punkt 12. Eventuelt 
Der blev spurgt om status på studieordningen for enkeltstående tilvalg, som tidligere er blevet 
godkendt af nævnet. Formanden svarede, at der desværre ikke var udsigt til godkendelse fra fakul-
tetets side, så det er forventeligt, at der ikke kommer ny ordning før efteråret 2012. 
 
Studienævnets næste møde afholdes onsdag den 21. september 2011 kl. 10.15 – ca. kl. 14.00 
(inkl. frokost). 
 
 
 
 
 
Karsten Schou    Anne Kjølby 
Studienævnsformand    Referent 


