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Punkt 1. Meddelelser fra formanden 
Formanden havde følgende meddelelse: 
 
Formel godkendelse af studenterrepræsentanter i studienævnet 
Valgsekretariatet har nu meddelt, at rektor har godkendt Pernille Rytterhuus og Iben Rasmussen 
som medlemmer af studienævnet. 
 
Punkt 2. Meddelelser fra næstformanden 
Næstformanden havde følgende meddelelser: 
 
a. Stemmelighed i forbindelse med eventuelle afstemninger om studieordninger 
Næstformanden udtrykte bekymring for, at hvis det kom til en afstemning om indholdet af studie-
ordningerne under de følgende punkter, ville studenterrepræsentanterne være i mindretal. Han 
bad derfor om, at der kunne skabes stemmelighed ved, at en af VIP-repræsentanterne efter aftale 
stemte sammen med studenterrepræsentanterne. 
 
Formanden bemærkede, at dette vanskeligt kunne gennemføres, idet der i givet fald ville være 
uoverensstemmelse i forhold til valggrupperne. Desuden bestemmer forretningsordenen, at be-
slutninger tages ved almindelig stemmelighed blandt de fremmødte.  
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b. Møde med ACE Denmark om akkreditering 
Næstformanden kunne oplyse, at der i den forløbne uge har været møde med ACE Denmark om 
akkreditering af engelsk. Mødet forløb meget positivt, og han ser ingen problemer i akkrediterin-
gen. ACE Denmark var således imponerede over den gode kvalitet og fleksibilitet i uddannelserne. 
 
Uanset, at der ikke var nogen egentlige meddelelser fra studielederen, som fratræder sin stilling 
på instituttet med virkning fra 1. oktober, kunne Ingemai Larsen under dette punkt supplere med 
at oplyse, at alle panelmøder med ACE Denmark har været gennemført. Forløbet har generelt væ-
ret godt – især for så vidt angår spansk, mens der var enkelte kritiske spørgsmål til den franske 
kandidatuddannelse, som panelet stillede spørgsmål ved i form af, om instituttets tilbud er til-
strækkeligt appellerende for de studerende. For så vidt angår engelsk, blev der stillet spørgsmål 
omkring den meget frie struktur i kandidatuddannelsen og dens konsekvenser for uddanelsen. 
 
Formanden supplerede med at oplyse, at der kommer en tilbagemelding i december 2011 med 
eventuelle spørgsmål, hvorefter den endelige akkrediteringsbeslutning tages i februar 2012. Det 
var endvidere formandens opfattelse, at ACE Denmark havde stor fokus på den stramme økonomi, 
herunder hvordan denne hænger sammen med instituttets virkelighed. 
 
c. Studenterkonference som eksamensform 
Der afholdes studenterkonference den 1. og den 2. december 2011. Der er bevilget penge til pro-
jektet. 
 
Punkt 3. Mundtligt forsvar af BA-projekter 
Formanden oplyste, at han havde konsulteret institutlederen omkring spørgsmålet om bevarelse 
af det mundtlige forsvar af BA-projekterne på engelsk, selv om der i de nye udkast til studieord-
ninger ikke lægges op til samtidig bedømmelse af mundtlig sprogfærdighed, herunder at indføre 
mundtligt forsvar af projekterne på de øvrige fag. Det er af administrationen beregnet, at mundt-
ligt forsvar på alle fag vil medføre en merudgift på ca. 75.000 kr., svarende til ca. 1000 kr. pr. pro-
jekt på de fag, der ikke ifølge studieordningerne nu har mundtligt forsvar.  
 
Meldingen fra administrationen var, at hvis der skal indføres mundtligt forsvar på alle fag, må stu-
dienævnet pege på tilsvarende besvarelser. Dette kan f.eks. svare til 2 kursusforløb. 
 
Sebastian Belmark påpegede, at det efter hans opfattelse var vigtigt med mundtligt forsvar, men 
dog specielt på specialet. Han var dog opmærksom på, at dette formentlig af økonomiske årsager 
ikke kan gennemføres. 
 
Erling Strudsholm spurgte til praksis på andre institutter, hvortil formanden svarede, at han ikke 
var bekendt med nogen form for ensartethed på dette punkt. 
 
Jørgen Staun bemærkede, at et mundtligt forsvar er vigtigt i forhold til kvalitetskontrol, men han 
kunne samtidig erklære sig enig i, at når den mundtlige sprogfærdighed udgår, kan det være van-
skeligt at argumentere for en bevarelse.  
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Sebastian Belmark bemærkede, at der i de nye studieordninger er sparet på udgifterne til eksami-
ner, hvorefter der jo her kunne være midler til at bibeholde mundtligt forsvar. Han pegede især på 
et mundtligt forsvar af specialet, hvilket er et afgørende punkt for studenterrepræsentanterne. 
 
Formanden svarede, at der i de nye ordninger typisk er indarbejdet eksamen i kursusforløbene, 
hvilket gør konstruktionerne omkostningsneutrale. 
 
Sebastian Belmark bad nævnet om en hensigtserklæring om, at der indføres mundtligt forsvar af 
specialet i forbindelse med en revision af KA-studieordningerne fra 2008 mod at dette indregnes i 
kandidatuddannelsernes samlede økonomi. 
 
Studienævnet kunne tilslutte sig dette med en supplerende opfordring fra Ingemai Larsen om, at 
institutlederen informeres om denne beslutning. 
 
Punkt 4. Italiensk BA 2012  
Formanden sagde indledningsvist, at der nu er indarbejdet fælles bestemmelser i alle studieord-
ninger om videnskabsteori. 
 
Under dette punkt blev spørgsmålet om den procentvise tilstedeværelse også drøftet. Der var 
enighed om, at tilstedeværelse på 80 % var det mest hensigtsmæssige. Der kan således tillades 
fravær 2 gange i et undervisningsforløb på 12 uger. 
 
Et enigt studienævn kunne tilslutte sig ovenstående, og havde i øvrigt kun redaktionelle bemærk-
ninger til den italienske studieordning, bortset fra, at der mangler en meritnøgle. Denne sendes til 
sekretariatet senest mandag den 3. oktober 2011, og de øvrige ændringer indarbejdes af sekreta-
riatet forud for fremsendelse til Fakultetet inden for fristen. Herefter blev udkastet godkendt. 
 
Punkt 5. Fransk BA 2012 
Studienævnet kunne som udgangspunkt godkende udkastet med det forbehold, atsamfundsfag 
savnedes som selvstændigt fagelement. Dette er dog inkorporeret på 1. semester, men der mang-
ler stadig en definition i de faglige mål. Dette vil blive indarbejdet og fremsendt til sekretariatet. 
Desuden mangler en beslutning om censur på 2. semester, 4. modul, som også eftersendes. 
 
Endelig er dokumentationskurset ikke med i studieordningen, hvilket skyldes, at der er givet til-
sagn om, at dette vil blive tilbudt centralt fra Fakultetet. Ingemai Larsen bemærkede, at dette er 
under opbygning. 
 
Herefter kunne studienævnet godkende udkastet, der med de manglende oplysninger fremsendes 
til sekretariatet inden for fristen. 
 
Punkt 6. Engelsk BA 2012 
Formanden indledte punktet med at henvise til studienævnets beslutning på seneste møde om at 
sende udkastet til studieordningen tilbage til engelskgruppen med henblik på at udarbejde et for-
slag, der lægger sig op ad den form, der er lagt op til fra Fakultetet. Der foreligger nu et nyt udkast, 
der i store træk er i overensstemmelse hermed.  
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Jørgen Staun fremsatte herefter som et forslag, at den engelske ordning udsættes indtil videre, 
dog med den bemærkning, at han mente, at den forelagte studieordning ville kunne fungere. Jør-
gens Stauns bemærkninger gik således væsentligst på, at der ikke er enighed i baglandet omkring 
studieordningens udformning. Formanden kunne tilslutte sig denne problematik og uddybede 
problemerne ved at arbejde med en studieordning, der ikke har fuld kollegial opbakning. 
 
Studenterrepræsentanterne fra den engelske valggruppe bakkede op om den forelagte studieord-
ning. 
 
Ingemai Larsen bemærkede, at hvis studienævnets beslutning bliver at sende udkastet tilbage til 
videre behandling, vil det blandt andet have den konsekvens, at ACE Denmark skal oplyses om, at 
der nu ikke er 5, men 4 nye studieordninger, der vil træde i kraft pr. 1. september 2012. 
 
Studienævnet drøftede situationen og endte med at beslutte, at der skal arbejdes videre på grund-
lag af den forelagte tekst. 
 
Herefter drøftede nævnet konkrete fagelementer i den engelske studieordning. Der var enighed 
om, at for så vidt angår oversættelse, skal teksterne gøres kortere men holdes inden for samme 
emne med korte kommentarer om oversættelsesstrategien. Teoridelen lægges ind i undervisnin-
gen som obligatorisk prøve, og omfanget af prøvetiden forkortes fra 6 til 5 timer som bunden 
stedprøve. 
 
Der var endvidere indleveret et forslag om at skabe en formel binding mellem Valgfag 3 og Valgfag 
4 i fjerde semester og bachelorprojektet i femte, således at man skal lave sit projekt inden for em-
net fra et af de to valgfag, man har fulgt. Nævnet bifaldt tanken om, at der sigtes frem mod pro-
jektet allerede i fjerde semester men fandt samtidig, at en formel binding ville blive for hæmmen-
de at administrere. Der vil i stedet blive arbejdet på, at undervisningsplanen tager højde for, at 
underviserne på valgfagene også er til rådighed for vejledning i det efterfølgende semester. 
 
Studieordningen godkendtes med disse bemærkninger. 
 
Punkt 7. Tysk BA 2012 
Med bemærkning om, at der stilles for høje faglige mål i modul 1 til oversættelse, kunne studie-
nævnet godkende det fremsendte udkast. Det faglige mål revideres efterfølgende i samarbejde 
med faget. Det blev dog også bemærket, at det formentlig ikke er så hensigtsmæssigt, at Valgfag 
lægges ud på to fagelementer, men nævnet var enigt om at give dette en chance med henblik på 
eventuel revision efter en prøveperiode. 
 
Punkt 8. Spansk BA 2012  
Studieordningen har for meget ekstern censur, der maksimalt må være på 45 ECTS.  
 
Studienævnet ændrede herefter den eksterne censur på modul 2, modul 3 (Tekstanalyse 2) og 
modul 4. Nævnet fjernede desuden ordet ”Introduktion” i modul 2, modul 4 og modul 6. Endelig 
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ændrede nævnet ordet ”basal” i modul 7, idet det var opfattelsen, at dette hører hjemme tidligere 
i et uddannelsesforløb. 
 
Herefter godkendte studienævnet det fremsendte udkast. 
 
Punkt 9. Valg af stedfortræder for studienævnsformanden 
Idet der ved valget ved forrige studienævnsmøde var opstået tvivl om resultatet, blev valget gen-
taget. Jørn Boisen blev enstemmigt valgt til stedfortræder for studienævnsformanden. 
 
Punkt 10. Eventuelt 
Sebastian Belmark ønskede oplyst, om der definitivt sker overflytning til de nye studieordninger 
for igangværende BA-studerende. Dette kunne formanden bekræfte. Det er den øjeblikkelige ud-
melding fra dekanen. Det er et spørgsmål, der forhandles, og som forventes behandlet i direktio-
nen snarest. Hvis forslaget fastholdes, skal de ny studieordninger udstyres med meget omfattende 
overgangsbestemmelser. 
 
De nye studieordninger vil nu – med rettelser – blive fremsendt til Fakultetet den 3. oktober 2011 
efter korrekturlæsning i sekretariatet. 
 
Afslutningsvis takkede formanden Ingemai Larsen for hendes store indsats og ønskede hende held 
og lykke i hendes nye job. Formanden takkede endvidere af for hans egen periode som formand og 
ønskede Kirsten Kragh held med sit arbejde som studienævnets ny formand/kvinde. 
 
  
 
 
 
 
Karsten Schou    Jette Lauridsen 
Studienævnsformand    Studienævnssekretær 


