
STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK 

REFERAT AF MØDE I STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK 
 

ONSDAG DEN 29. JUNI 2011 
 
 
Til stede: Karsten Schou, Jørgen Staun, Jørn Boisen, Agnethe Melchiorsen, Laura Havemann, Seba-

stian Belmark, Erling Strudsholm, Kirsten Kragh, Ingemai Larsen og Jette Lauridsen (refe-
rent).  

  
Afbud: Anne Kjølby, Katrine Engelsen, Mia Strauss Brandt.  
 
Dagsorden 
1. Meddelelser fra formanden 
2. Meddelelser fra næstformanden 
3. Meddelelser fra studielederen 
4. Omgængeres ret til undervisning 
5. Nye studieordninger 
6. Eventuelt 
 
Punkt 1. Meddelelser fra formanden 
Formanden havde følgende meddelelser: 
 
a. Konstitueret prodekan 
Institutleder Jens Erik Mogensen er konstitueret som prodekan fra den 1. juli 2011. 
 
b. Nye fagkoordinatorer 
Følgende er nye fagkoordinatorer pr. 1. august 2011: 
 
Tysk: Detlef Siegfried 
Fransk: Kirsten Kragh 
 
For så vidt angår engelsk, har Karsten Schou meddelt institutlederen, at han fratræder sin stilling 
som fagkoordinator med virkning fra den 1. august 2011. Der er endnu ikke fundet en erstatning 
for Karsten Schou. 
 
c. Dispensationer i forbindelse med mere end 30 ECTS pr. semester 
Fakultet har meldt ud, at det ikke længere er nødvendigt med en dispensation til at tage mere end 
30 ECTS inden for et semester. Man kan blot tilmelde sig et hold, hvorefter men bliver automatisk 
meldt til eksamen (foreløbig kun på BA-niveau). 
 
d. Erstatning for Mia Strauss Brandt 
Foreløbig er Spansk Fagråd kontaktet med henblik på at finde en erstatning for Mia Strauss Brandt, 
men der er endnu ikke svaret tilbage. 
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Punkt 2. Meddelelser fra næstformanden 
Næstformanden havde ingen meddelelser. 
 
Punkt 3. Meddelelser fra studielederen 
Ingemai Larsen oplyste, at akkrediteringsrapporterne nu er sendt af sted til Fakultetet, og at hun 
ved det kommende studienævnsmøde vil orientere nærmere herom.  
 
Punkt 4. Omgængeres ret til undervisning 
Formanden indledte punktet med at henvise til, at studienævnet på mødet den 18. maj 2011 ved-
tog, at omgængere har ret til at modtage undervisning i den disciplin, de er dumpet i, hvis de an-
søger herom. Nævnet bad studielederen om, i samarbejde med relevante undervisere, at opstille 
kriterier herfor.  
 
Idet det største problem med omgængere ligger inden for engelsk grammatik 2, har studielederen 
haft et møde med Karsten Schou og Steen Schousboe, og endvidere er næstformanden for studie-
nævnet (og engelskstuderende) Sebastian Belmark blevet bedt om efterfølgende at vurdere krite-
rier og procedurer. 
 
Studienævnet kunne godkende nedenstående procedure, idet det blev understreget, at Gramma-
tik 2 er et specielt problem. Der skal efterfølgende fastlægges en procedure for, hvem der behand-
ler og tager de endelige beslutninger i ansøgningerne. 
 
Procedure 
Studerende har ret til, på nedenfor omtalte betingelser at søge om fornyet undervisning: 
Som studerende skal man have indstillet sig til reeksamen og i perioden mellem offentliggørelsen 
af karakteren fra den ordinære eksamen og selve reeksamen, skal man aktivt forberede sig til 
denne. Desuden skal man have opsøgt sin underviser og fået en begrundelse for, hvorfor man er 
dumpet. Resultater fra sidste eksamenstermin, hvor 20 ud af 22 reeksaminander bestod, begrun-
der denne regel.  
 
Studerende, som dumper til den ordinære eksamen, samles i en læsegruppe og forbereder sig 
sammen til reeksamen under vejledning fra enten en medstuderende eller en mentor/tutor. Re-
sultater fra sidste eksamenstermin, hvor beståede studerende hjalp ikke-beståede medstuderen-
de, begrunder denne regel.  
 
AC-vejlederen organiserer, at de dumpede studerende modtager en mail, hvoraf fremgår, hvornår 
det første møde mellem disse og en medstuderende/mentor foregår – derefter organiserer grup-
pen sig efter egne behov og eventuelt efter emne, hvis dette giver mening i den konkrete situati-
on.  

 
Punkt 5. Nye studieordninger  
Indledningsvis henviste formanden til styregruppens forslag, og et enigt studienævn kunne tilslutte 
sig forslaget om at nedsætte et antal udvalg, hvis medemmer og kommissorier efter oplæg fra 
styregruppen skal drøftes og vedtages på studienævnets kommende møde. Der nedsættes følgen-
de udvalg: 
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 Udvalg for litteraturteori og tekstanalyse 

 Udvalg for valgfag 

 Udvalg for videnskabsteori 
 
Herefter skitserede formanden de indkomne forslag, der er vedlagt dette referat sammen med 
formandens indledende bemærkninger hertil (bilag 2). Endelig er i bilag 1 refereret styregruppens 
bemærkninger til de foreliggende udkast. 
 
Den videre procedure er herefter: 
 
1) Feed-back til de enkelte fag. 
2) Møde med Fakultetet mandag den 4. juli 2011. 
3) De enkelte fag skal senest medio august melde tilbage til sekretariatet – nærmere besked føl-

ger fra styregruppen. 
 
Punkt 6.Eventuelt 
Agnethe Melchiorsens hverv som studenterrepræsentant i studienævnet udløber den 1. septem-
ber 2011. Nævnet takkede Agnethe for en god og aktiv indsats. 
Studienævnets næste møde afholdes onsdag den 17. august 2011 kl. 10.15 – kl. 14.00 (inkl. fro-
kost). 
 
 
 
 
 
 
Karsten Schou    Jette Lauridsen 
Studienævnsformand    Studienævnssekretær 


