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Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Sluttidspunkt er kl. 15.00 (og ikke 16.00 som skrevet i dagsorden og indkal-

delse). 

Studienævnsformanden orienterede på Akademisk lærerådsmøde om, at det 

er planen at indkalde repræsentanter fra alle fag (undtagen engelsk) til en 

drøftelse af en kommende KA reform. Engelsk er ikke med, da der ikke er 

samme udfordringer på Engelsk, som på de andre fag, hvor der ikke er 

samme fagudbud og undervisningsressource. 

Et punkt til næste studienævnsmøde er diskussionen om 6. og 7. gangs di-

spensation. Studienævnsformanden vil først tage en drøftelse i akademisk 

læreråd og derefter i SN. 

Der har været dialogmøde hos rektor og Kirsten og Jørgen var til mødet. 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

En kort gennemgang af dette års introforløb. Rusturen er afviklet og det 

fungerede fint, at det var tidligere end sædvanligt. Der har været positive 

tilbagemeldinger. 

Introforløbet foregår som et tværfagligt samarbejde mellem de forskellige 

fag, for at lære hinanden at kende på tværs. Dog primært tysk, fransk, itali-

ensk. Spansk er desværre lidt uden for dette samarbejde – dette er en gam-

mel tradition fra, da der var optag på portugisisk. Der blev spurgt ind til om 

det eventuelt kunne ændres fremover og om det er et problem for de stude-

rende på spansk. 



 

SIDE 3 AF 5 Der kommer en evaluering af forløbet, både mundtlig og skriftlig. Anne 

Kjølby sender den til SN når den kommer. 

Ad 3) Meddelelser fra Studieleder 

I forbindelse med KU’s sprogstrategiske satsning er der nedsat en arbejds-

gruppe, der skal rapporterer til rektor 1. december 2012. Planen er at der 

skal udbydes sprogundervisning til de studerende der ikke læser sprog. Ar-

bejdsgruppen består af Jens Erik Mogensen, repræsentant fra ToRS, Anne 

Holmen fra CIP og Karsten Schousboe (Studieleder ENGEROM) og repræ-

sentanter fra hvert fakultet. De initiativer der tages i denne sammenhæng vil 

kunne have en stor betydning for ENGEROM fremover. Se her for yderlige-

re information om KU’s sprogstrategiske satsning 

https://intranet.ku.dk/hum/meddelelser/Sider/sprogstrategiskudvalgnedsat.as

px 

Der har været møde med Dekanatet her til formiddag (onsdag den 19. sep-

tember 2012).  Blandt andet økonomi, bemanding og strategi var på dagsor-

denen.  

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

Studienævnsformanden orienterede om 2 afgørelser. Der var en stadfæstelse 

af praksis når der gives tilbud om en anden eksamensform (fx en kommen-

teringsopgave) får man ikke samtidig ekstra tid til eksamen. 

En anden stadfæstelse var en studerende med manglende A-niveau, hvor der 

ikke er givet en åbning for, at et godt resultat på B-niveau giver adgang.  

Ad 5) KA tilvalg spansk (bilag 2) Drøftelse og beslutning 

 

Overgangsordningen godkendt. 

 

Ad 6) KA tilvalg tysk (bilag 3) Drøftelse og beslutning 

 

Overgangsordningen godkendt. 

 

https://intranet.ku.dk/hum/meddelelser/Sider/sprogstrategiskudvalgnedsat.aspx
https://intranet.ku.dk/hum/meddelelser/Sider/sprogstrategiskudvalgnedsat.aspx


 

SIDE 4 AF 5 Ad 7) Kurset Tysk i Danmark og Europa (bilag 4) Drøftelse og beslut-

ning 

Ansøgningen er afvist. SN er af den holdning, at aktivitetskrav er indført 

over hele linjen, på alle nye studieordninger, og den homogenitet kan man 

ikke se grund til at ændre på nuværende tidspunkt. 

 

Ad 8) Engelsk BA (bilag 5) Drøftelse og beslutning 

Det blev tydeliggjort af studielederen at de 2 første forløb er eksamensfor-

udsætning for de 2 næste forløb.  

Dermed skal der være en prøveform B til denne eksamen. SN mente, at der 

er en god progression i forhold til forberedelse til områdestudier.  

 

SN accepterer og godkender ansøgningen på betingelse af, at det bliver en 

mundtlig eksamen for at sikre variation af eksamener. Maiken orienterer an-

søgere på engelsk for en tilbagemelding hurtigst muligt. 

 

Ad 9) Prøveform B (bilag 6) Orientering og godkendelse 

I forbindelse med dette punkt blev følgende uddelt på mødet; en oversigt 

over prøveformer (Bilag 6a) og Spansk tilvalg (Bilag 6b).  

 

Det blev fastslået at prøveform B fjerner kravene til både tilstedeværelses-

kravet og afleveringer, oplæg m.m. Dette skal gælde alle de nye prøvefor-

mer B.  

 

Vedr. aktivitetskrav som eksamensforudsætning, så håber SN at der bliver 

administreret så de studerende dumper, hvis forudsætningskravene ikke er 

godkendte. I den forbindelse gjorde de studerende opmærksomme på 1. års 

aktivitetskravet, som ved afmelding af eksamen, kan gøre det vanskeligt for 

nogle studerende at opfylde.  

 

De faglige mål skal tjekkes op i forhold til prøveform B ved de enkelte ek-

samener. 



 

SIDE 5 AF 5  

Maiken har kontaktet fakultetet med ændringer, da prøveform B er sendt 

dertil pga. en deadline 17. september 2012. 

 

Ad 10) Studienævnsmødet den 10. oktober (bilag 7) 

 

Mødet den 10. oktober bliver aflyst.  

Vejledningerne skal sendes i høring. Maiken har orienteret Annette Moe 

(studiechef) om ændring i møderækken, da fakultetet ønsker at komme på 

besøg i SN enten i løbet af efteråret 2012 eller foråret 2013. 

 

Ad 11) Eventuelt 

Det kommende valg blev vendt kort. Der er valgfrist omkring 19.-23. november, 

det er vigtigt at der bliver valgt flere suppleanter end tidligere.  

Der skal være en klar procedure for indkald af suppleanter ved afbud. 

 

 


