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REFERAT AF MØDE I STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK 
 

ONSDAG DEN 21. SEPTEMBER 2011 
 
 
Tilstede: Karsten Schou, Jørgen Staun, John Kuhlmann Madsen (indkaldt som suppleant for Jørn Boi-

sen), Laura Havemann, Pernille Rytterhuus, Katrine Engelsen, Sebastian Belmark, Iben Ras-
mussen, Erling Strudsholm, Kirsten Kragh, Ingemai Larsen og Jette Lauridsen (referent). Det-
lef Siegfried deltog under punkt 12, Steen Schousboe under punkt 11 og Julio Hans Casado 
Jensen under punkt 13. 

 
Afbud fra: Jørn Boisen og Anne Kjølby. 
 
Dagsorden 

1. Meddelelser fra formanden 
2. Meddelelser fra næstformanden 
3. Meddelelser fra studielederen 
4. Orientering fra merit- og dispensationsudvalget 
5. Orientering om studieprocessamtaler i studievejledningen 
6. Kompetenceprofiler i BA-studieordningerne 
7. Fælles regelsæt til BA-projekter 
8. Opsamling på principperne for uddannelserne 
9. Italiensk BA 2012 
10. Fransk BA 2012 
11. Engelsk BA 2012 
12. Tysk BA 2012 
13. Spansk BA 2012 
14. Valg af studienævnsformand 
15. Valg af stedfortræder for studienævnsformand 
16. Eventuelt 

 
Forinden studienævnet gik i gang med at behandle dagsordenen, bød formanden velkommen til Iben Ras-
mussen fra portugisisk, hvorefter der var en præsentationsrunde. Formanden kunne i øvrigt oplyse, at der 
endnu ikke er kommet en formel godkendelse af de to nye studenterrepræsentanter i nævnet, men da 
dette har accepteret medlemmerne, betragtes disse som fuldgyldige. 
 
Herefter bad formanden om nævnets tilsagn til, at referatformen under dagsordenspunkterne 9 – 13 har 
beslutningskarakter med mulighed for dissens. Dette kunne nævnet tilslutte sig. Formanden bad endvidere 
om tilsagn til, at der byttes rundt på punkterne 9 og 12, idet Detlef Siegfried ikke havde mulighed for at 
deltage i mødet efter kl. 11.30. Dette blev accepteret. 
 
Pkt. 1. Meddelelser fra formanden 
Formanden havde ingen meddelelser. 
 
Pkt. 2. Meddelelser fra næstformanden 
Næstformanden havde følgende meddelelser: 
 
a. Studenterkonference 
Studenterkonferencen skrider roligt fremad. Planen er, at gruppen bag konferencen inden for den nærme-
ste fremtid skal orientere om den aktuelle mulighed for at anvende konferenceformen som eksamensform i 
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valgfag på 3. semester i spansk, fransk og tysk. For så vidt angår engelsk, medvirker Peter Harder, og den 
nye eksamensform vil blive gennemført. 
 
Under denne meddelelse opfordrede Ingemai Larsen til, at der udarbejdes et indlæg til Humanist. Dette tog 
næstformanden til efterretning som en god idé. 
 
b. Studenterpolitisk sæson 
Den studenterpolitisk sæson er så småt begyndt, og man vil igen kunne forvente flere nyheder fra de stude-
rende. Der forventes dog ikke et lige så dramatisk semester som det forrige. 
 
c. Møde med Rigsrevisionen 
Næstformanden og Laura Havemann har sammen med to medlemmer fra studienævnet på ToRS deltaget i 
et møde med Rigsrevisionen vedrørende en undersøgelse af taksameterordningen og anvendelsen af mid-
lerne. Der er ikke noget nyt om resultatet (se også nedenfor under punkt 3). 
 
Pkt. 3. Meddelelser fra studielederen 
Studielederen havde ikke udsendt noget meddelelsesblad, idet der ikke har været afholdt møde i studiele-
derkredsen. Ingemai Larsen kunne dog oplyse, at hun, Dorte Albrechtsen og Karsten Schou havde deltaget i 
et opklarende møde med Rigsrevisionen vedrørende taksameterordningen. Problemstillingen var, at tak-
sameterløftet ikke er øremærket til undervisning, hvilket var kernen i mødet. Formanden kunne supplere 
med at oplyse, at man på mødet fik mulighed for at forklare sig omkring instituttets virkelighed med blandt 
andet tal fra Task Force, der eftersendes som uddybende information. 
 
Suppeleret af formanden kunne Ingemai Larsen endvidere oplyse, at der har fundet drøftelser om over-
gangsordninger i de nye studieordninger sted. Det er med de nye ordninger tanken, at disse skal være gæl-
dende i 3 år, herunder at studerende på de gamle ordninger automatisk vil blive overført til de nye. Dette 
har medført en protestbølge blandt studienævnsformændene og studielederne, idet man dermed må for-
vente store administrative konsekvenser i form af blandt andet et stort antal meritansøgninger. Der er der-
for fra den omtalte kreds opfordret til, at man lader de gamle studieordninger være gældende noget læn-
gere. 
 
Ingemai Larsen gjorde opmærksom på, at dette møde var hendes sidste. Hun takkede for samarbejdet med 
studienævnet, og nævnet takkede Ingemai Larsen for hendes store indsats og ønskede alt godt fremover. 
 
Pkt. 4. Orientering fra merit- og dispensationsudvalget 
Studienævnet tog den udsendte oversigt til efterretning. 
 
Pkt. 5. Orientering om studieprocessamtaler i studievejledningen 
Formanden gennemgik kort evalueringen fra Anne Kjølby og konkluderede, at der er tale om et godt ind-
satsområde. Laura Havemann tilføjede, at der er tale om et rigtigt godt tilbud, mens Erling Strudsholm sup-
plerede, at der bør informeres mere om muligheden for udlandsophold. 
 
Et samlet studienævn var enigt om, at der er tale om et godt tilbud, der bør støttes og videreudvikles. 
 
Pkt. 6.  
Punktet er en opfølgning på mødet den 17. august 2011, hvor studienævnet godkendte en generel kompe-
tenceprofil for fagene engelsk, fransk og spansk. Fakultetet har rejst kritik af den godkendte udgave, der 
ikke modsvarer kvalifikationsrammen for de omhandlede fag. Der foreligger nu en revideret udgave, der 
især er rettet imod ”færdigheder i at” og kompetencer i at”. Studienævnet kunne godkende oplægget med 
følgende bemærkninger: 
 

 Under ”færdigheder i at” ændres ”frembringe” til ”producere” 
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 Under ”kompetencer i at” ændres ”eksportrådgivning til ”internationale relationer” 

 For så vidt angår engelsk, ændres første pind i færdigheder til den formulering, der er anvendt i de øv-
rige studieordninger 

 
Pkt. 7. Fælles regelsæt for BA-projekter 
Formanden oplyste, at det udsendte bilag har været til høring hos fagkoordinatorerne, der ikke umiddelbart 
havde nogen bemærkninger. Formanden kunne herudover oplyse, at bestemmelserne omkring gruppeprø-
ver er harmoniserede, men der er ikke taget stilling til hverken spørgsmålet om sprog i BA-projekterne eller 
om det mundtlige forsvar på engelskfaget skal bevares, når prøven ikke samtidig kan anvendes som mundt-
lig sprogfærdighedsprøve. 
 
Sebastian Belmark var af den opfattelse, at forsvaret af engelsk BA-projekt skal bevares, idet dette giver 
anledning til at reflektere og perspektivere sin opgave. Hertil kommer, at det ikke er forsvarligt eventuelt at 
skulle starte på en Ph.d.-uddannelse uden at have været igennem et mundtligt forsvar. 
 
Såvel Jørgen Staun som Laura Havemann kunne støtte Sebastian Balmarks synspunkter, ligesom John Kuhl- 
mann Madsen gjorde opmærksom på, at der også er et kontrolaspekt i et mundtligt forsvar. 
 
Ingemai Larsen mente, at et mundtligt forsvar af BA-projektet vil være det bedste for alle fag, men hun 
gjorde samtidig opmærksom på det økonomiske aspekt i, at der i givet fald skal kalkuleres med ekstern 
censur. Hun gjorde i den forbindelse opmærksom på, at det er HUM-TL’s holdning, at censorformandska-
berne skal have en mindre fremtrædende rolle. 
 
Konklusionen var, at studienævnet undersøger mulighederne for at få mundtligt forsvar for ”alle eller in-
gen”.  
 
Pkt. 8. Opsamling på principper for uddannelserne 
Instituttet er af Fakultet blevet bedt om at udfylde at skema vedrørende forskellige forhold omkring de nye 
studieordninger. Dette drejer sig om følgende (svarene til Fakultetet fremgår af det i parentes anførte):  
 

 Internationalisering (dette fremgår af kompetencemålene) 

 Udlandsophold (her henvises til aftaler, herunder mulighed for udlandsophold svarende til 30 ECTS, 
hvoraf de 15 gennemføres som selvstudium) 

 Arbejdsmarkedsorientering (her henvises til kulturanalyse/kulturforståelse, alle fag har oversættelses-
discipliner med mulighed for profil på KA-delen og det kontrastive element med mulighed for sproglig 
rådgivning/undervisning) 

 IT (her henvises til sprog og IT på spansk, informationssøgning på alle fag samt mundtlige formidlings-
projekter med Power Point) 

 Alignment (her henvises til tilpasning af undervisningsformer og eksamen, f.eks. oversættelse, der på 
engelsk udmønter sig i skriftlig prøve samt grammatik, hvor der opereres med aktiv undervisningsdel-
tagelse) 

 Progression (her henvises til forløbet obligatoriske kurser – valgfag – BA-projekt) 

 Akademiske formidlingskompetencer (her henvises til faglige mål samt introducerende kurser) 

 Pædagogiske metoder (her henvises til punkterne under alignment samt tilpasning til de aktuelle mål 
og områder) 

 
Under dette punkt oplyste formanden i øvrigt i svar fra Fakultetet omkring stillede spørgsmål på seneste 
møde. Dette drejer sig om følgende, hvor svarene – som ovenfor – er anført i parentes: 
 

 Eksamensforudsætninger (den skitserede skruktur for aktiv undervisningsdeltagelse kan ikke imple-
menteres i STADS. To kurser kan derfor i stedet tages uafhængigt af hinanden med 7,5 ECTS til hver. 
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Anden mulighed er aktiv undervisningsdeltagelse i det ene kursus som forudsætning for det andet, sva-
rende til 15 ECTS) 

 Skabelon til tilvalgsordninger (volapykken kommer medio oktober) 

 Censur (det er en forglemmelse, at der ikke fremgår censur af den eksisterende volapyk) 

 Modultitler (kommer ikke med på eksamensbeviset) 

 Længden af fagelementernes titel (undersøgelse er iværksat i Indre By) 
 
Ingemai Larsen var af den opfattelse, at prodekanen for uddannelse bør udtale sig om de administrative 
barrierer, ovenstående kan medføre. 
 
Formanden bad om tilsagn til følgende principper: 
 

 At aktiv undervisningsdeltagelse generelt defineres til 80 % 

 At fagelementer med to eller flere kursusforløb skal have disse defineret som eksamensforudsætninger 
(hvis dette er tilfældet) under ”Særlige bestemmelser” 

 Der må ikke angives timeantal eller frister i studieordningerne 

 Undervisnings- og arbejdsformer skal formuleres generelt 

 Gruppeprøvebestemmelser skal være ensartede 

 Alle skal overveje sprog på BA-projektet 
 
Studienævnet kunne tilslutte sig disse bestemmelser og tog herefter punktet til efterretning. 
 
Pkt. 12. Tysk BA 2012 
Detlef Siegfried fremlagde i korte træk forslag til den nye tyske BA-studieordning. Der er tale om en slanke-
re model med forbedringer på den sproglige del, der tidligere har været tung. 
 
Studienævnet besluttede at sende udkastet tilbage til tyskgruppen med henblik på at indrette studieord-
ningen efter de kriterier, der er anført under punkt 9. 
 
Pkt. 9. Italiensk BA 2012 
Ud over, at studieordningen bibeholder titel ”Italiensk sprog og kultur”, var der ingen bemærkninger til 
udkastet ud over de generelle, der er nævnt ovenfor under punkt 9. Udkastet sendes tilbage til italiensk-
gruppen med henblik på rettelser i overensstemmelse med disse. 
 
Pkt. 10. Fransk BA 2012 
Udkastet til studieordningen kunne godkendes med følgende forbehold: 
 

 Aktiv undervisningsdeltagelse kan ikke bedømmes med en karakter efter 7-trinsskalaen, hvorfor modul 
4 og modul 6 skal omtænkes 

 For så vidt angår modul 2, skal dette opbygges således, at der er tale om 2 undervisningsforløb, hvor 
det ene er en forudsætning for det andet. Det forudsættende forløb skal således ikke indskrives i stu-
dieordningen 

 Med hensyn til modul 4, afspejles kursets titel ikke i de faglige mål. Dette skal omtænkes 

 Titlen på det kulturelle fagelement i modul 6 ønsker nævnet ændret til ”Frankrig og den frankofone 
verden” 

 Korrekt beskrivelse af valgfag mangler 
 
Med disse bemærkninger sendes studieordningen tilbage til franskgruppen med henblik på rettelser. 
 
  



 5 

Pkt. 11. Engelsk BA 2012 
Studienævnet konstaterede, at det udkast, der foreligger, er bygget på en anden strukturmodel, end den, 
der blev godkendt på studienævnsmødet den 17. august 2011. 
 
Et enigt studienævn holdt fast i beslutningen fra den 17. august 2011, dog således, at B1 og B2 (bilag 8 b) 
sættes op som to valgfag, hvor der tilbydes undervisning i amerikanske studier, postkoloniale studier samt 
britisk historie, litteratur og samfundsforhold. 
 
Efter nogen diskussion enedes nævnet om, at eksamen i valgfag 4 afvikles således, at der udleveres et em-
ne 24 timer før eksamen, der herefter foregår som en 4 timers bunden prøve over et specifikt spørgsmål, 
der udleveres ved prøvens begyndelse, og med hjælpemidler defineret af studienævnet. 
 
Udkastet sendes herefter tilbage til engelskgruppen med henblik på rettelser. 
 
Pkt. 13. Spansk BA 2012 
Udkastet kunne godkendes af studienævnet med følgende bemærkninger: 
 

 Eksamensforudsætninger skal ikke skrives ind i studieordningen, hvilket dog ikke giver anledning til 
bemærkninger i forhold til konstruktionen 

 Undervisnings- og arbejdsformer skal holdes enkle 

 Omfang af mundtlige eksaminer uklare 

 Fagelementernes titler bør overvejes 

 Beskrivelse af valgfag mangler 
 
Udkastet sendes herefter tilbage til spanskfaget med henblik på rettelser. 
 
Pkt. 14. Valg af formand for studienævnet 
Kirsten Kragh blev valgt med applaus. 
 
Pkt. 15. Valg af stedfortræder for studienævnsformand 
Efter mødet opstod der tvivl om valgets resultat. Punktet tages op til bekræftelse på det kommende møde.  
 
Pkt. 16. Eventuelt 
Næste møde afholdes som ekstraordinært møde fredag den 30. september 2011. Da det ikke har været 
muligt at skaffe et mødelokale, er mødet udsat til kl. 12.00. Det kommende ordinære møde afholdes ons-
dag den 26. oktober 2011 kl. 12.00 – 15.00. 
 
 
 
Karsten Schou     Jette Lauridsen 
Studienævnsformand    Sekretær 


