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1. Principbeslutning om ny opdeling af KA-moduler 

 

Ad 1) Forud for mødet var udsendt to notater, et fra Peter Harder, et fra 

Kirsten Kragh (vedlægges referatet).  

Kirsten Kragh indledte mødet med at opsummere punktet, med 

henblik på drøftelse af muligheden for at træffe en principbeslut-

ning. Intentionen er at starte processen for Engelsk KA-

studieordningen, med en anden opdeling af fagelementerne, som i 

stedet for 15 ECTS tager udgangspunkt i 7,5 ECTS. Instituttets øv-

rige fag gives mulighed for at følge efter. Peter Harder uddybede 

intentionerne bag forslaget. 

 

Der var en længere drøftelse om de forskelige udfordringer i for-



 

slag til ny studieordning, med henblik på at afdække muligheden 

for at fremsende et nyt forslag til studieordning til fakultetet inden 

1. september 2012, til ikrafttræden 1. september 2013. Der gøres 

opmærksom på at en studieordningsændring, efter beslutning på 

fakultetet, vil fastlåse studieordningen i en 3-årig periode. 

 

De studerende rejste en række spørgsmål, som besvaredes. 

Spørgsmålene omhandlede primært pensum på kurserne (læsepen-

sum/eksamenspensum), dybde og bredde, afleveringsfrister, 14 

ugers undervisning/læsedage, ekstern censur (på 1/3 af kurserne), 

karakter/bestået-ikke bestået, praktikmodul, sammenhæng mellem 

fagelementerne samt indflydelsen på muligheden for udlandsop-

hold.  

 

Studienævnet besluttede på det førstekommende møde at drøfte 

muligheden for indførelse af mundtligt forsvar på specialet, således 

at der kunne opnås een samlet karakter for den skriftlige og den 

mundtlige fremstilling. Denne drøftelse var blevet varslet da det 

mundtlige forsvar på BA-projektet afskaffedes med de nye BA-

studieordninger. 

 

De studerende fandt generelt at forceringen af sagen var uheldig – 

midt i en eksamensperiode, men var dog indstillet på at støtte og 

dedikere sig til forsøget, hvis studienævnsmødet i juni måned kun-

ne udsættes til f.eks. den 27. juni. 

 

Det samlede studienævn principgodkendte forslaget om at ændre 

KA-studieordningens 15 ECTS elementer til 7.5 ECTS. Nævnet 

besluttede samtidig at engelsk skal igangsætte processen med det 

samme og udarbejde et udkast til studieordningen, der kan forelæg-

ges nævnet på ordinært studienævnsmøde d. 27. juni 2012. Nævnet 

udbeder sig også en skitse til en undervisningsplan over to semestre 

(f.eks. med udgangspunkt i fagelementer udbudt i E11 og F12) for 

at kunne vurdere hvordan denne ordning vil kunne fungere i prak-

sis. 

  



 

Forslag til principbeslutning om KA-revision til start efteråret 

2013, udsendt af Hanne Braae på vegne af Peter Harder: 
 

Motivation: 

Det seneste år har der været et massivt pres for at sikre de studerende mere 

undervisning – fra studerende, fra politikere og fra højere ledelsesniveauer. 

Engerom har været i fokus i alle henseender. Navnlig på kandidatstudiet er 

behovet da også indlysende for enhver: 4 semestertimer kan ikke anses for 

at være et tilfredsstillende tilbud.  

 Det er også en trussel imod kandidatstudiets troværdighed. At deltagelse i 

et kursus på 2 timer i 14 uger reelt skulle svare til et kvart årsværk (= 420 

arbejdstimer, dvs 30 arbejdstimer om ugen i den tid kurset varer), har næppe 

nogen lyst til at argumentere for. Fakultetet har også vedtaget at 4 timer ikke 

vil blive godtaget i fremtiden, og der er krav om at opstille studieplaner som 

tydeliggør at kravet om fuldtidsstudium skal tages alvorligt. 

 

Baggrunden for forslagets fremsættelse 

Ledelsen på Engerom vil derfor gerne foreslå en reform, som kan løse dette 

problem på overbevisende måde – samtidig med at den kan gennemføres 

med et minimum af bureaukratisk besvær og belastende omlægninger af ar-

bejdets tilrettelæggelse for både ansatte og studerende. Forslaget er mulig-

gjort af at der i de sidste måneder er kommet klarhed over økonomien både 

udadtil (den nye budgetmodel) og indadtil (arbejdet på at gøre økonomien 

gennemskuelig). Den nye budgetmodel har fjernet den dødstrussel mod 

sprogfagenes økonomi, som har hængt i luften siden 2010, og gennemsig-

tigheden i forholdet mellem udgifter og beslutninger gør det muligt at danne 

sig overblik over hvilke tiltag der er realistisk mulighed for. 

 

Forslaget i hovedtræk 

Grundideen, der har rumsteret i nogle år, går i sin essens ud på at nedsætte 

ECTS-vægtningen af KA-kurserne fra 15 til 7,5 ECTS - med den konse-

kvens at et kandidatforløb kommer til at bestå af otte i stedet for fire, hvad 

der samtidig indebærer otte timer pr. semester i stedet for de nuværende fire. 

 For at undgå en fordobling af eksamensbyrden (både for lærere og stude-

rende) er det tanken, at de ekstra fire kurser skal eksamineres ved aktiv del-

tagelse som bestået/ikke-bestået. Dette kan administreres via et princip, der 

allerede findes i modul C-kurserne, hvor kursets underviser på forhånd spe-

cificerer (og får studienævnets accept af) en form for deltagelse, der gælder 

som halvdelen af bedømmelsesgrundlaget. (I C-kurserne sker der en karak-

terbedømmelse, hvad der som nævnt ikke er tanken for de ekstra fire kur-

ser).  

 Grundtanken er at de eksisterende moduler i alt væsentligt bevares bort-

set fra ECTS-vægtningen. Det kan dog næppe gennemføres fuldt ud; bl.a. er 

der i ’modul 4’ med sprogfærdighed noget ECTS-matematik der ikke kan gå 

op med kun 7,5 ECTS. Derfor bliver der noget pillearbejde; den mest nær-

liggende løsning kan blive at skille skriftlig og mundtlig sprogfærdighed ad 

igen. Men der vil ikke være nye, voldsomt arbejdskrævende rutiner der skal 



 

indarbejdes, og der vil ikke være væsentlig øget eksamensstress, da kravene 

i forbindelse med de ekstra kurser vil være knyttet til arbejdet i hverdagen. 

 Forslaget tænkes gennemført først for engelsk, hvis KA er helt valgfri og 

derfor giver færrest overgangsproblemer – men indførelsen skal fungere 

som en løfteparagraf for de øvrige KA-uddannelser, i det øjeblik der på 

hvert studium er opnået enighed om en model der bedst muligt udnytter den 

samme grundtanke: Det er klart at i det øjeblik modellen er vedtaget for en-

gelsk, vil det være uholdbart ikke at videreføre beslutningen til de øvrige 

fag. Her vil en kursusvægt på 7,5 ECTS endvidere tendere mod at sikre flere 

kurser imod at blive nedlagt på grund af for få tilmeldinger, da KA-

studerende under den ny ordning skal have et større antal kurser, og dermed 

kunne bidrage til at sikre studiemiljøet. Beslutningen lægger således op til, 

at de øvrige fag i løbet af efteråret 2012 beslutter sig for en eventuel lignen-

de proces, som i givet fald kunne træde i kraft 1. september 2014. 

 

 

Bemærkninger til forslaget 
 

Det økonomiske grundlag 

En del af det økonomiske grundlag for dette forslag er for engelsk vedkom-

mende at der er underudnyttet kapacitet på en del KA-hold. Man behøver 

derfor ikke have dobbelt så mange kurser, selvom tilbuddet for den stude-

rende fordobles. Ledelsen har beregnet at den øgede udgift kommer til at 

ligge mellem en kvart og en halv million om året - hvilket er under 

fem procent af budgettet for faget engelsk. Uanset hvilke ulykker der kom-

mer i 2013, vil det derfor ikke være netop denne beslutning der får skuden 

til at vælte. Men det attraktive ved at man træffer beslutningen nu, er at 

pengene faktisk er der. 

 

Nye muligheder for både dybde og bredde 

Med otte kurser i stedet for fire opstår der mange nye muligheder, hvoraf 

ledelsen vil fremhæve to: (1) Fordybelse: Der bliver langt bedre muligheder 

for at udbyde kurser i forlængelse af hinanden, sådan at man kan skabe et 

grundlag i efterårssemesteret, som der kan bygges videre på i forårssemeste-

ret. Reglerne gør det ikke muligt at skabe en tvungen sammenkædning, da 

alle kurser skal færdig-eksamineres i de semestre hvori de afholdes – men 

hvis en faggruppe udbyder et program eller et studiemønster, kan de der ta-

ger hele mønsteret, få et langt mere attraktivt tilbud end det er muligt nu. 

(2) Bredde: Med det stærkt begrænsede antal moduler der er i den nuværen-

de KA-uddannelse, er det ofte sådan at man som studerende er tvunget til at 

bortvælge kompetencer man egentlig gerne ville have, fordi der meget hur-

tigt simpelt hen ikke er plads til dem på ens studieprogram. Med otte modu-

ler bliver det muligt at dokumentere langt bredere kvalifikationer end nu, og 

dermed også appellere til et større spektrum af ansættelsesmuligheder. Det 

vil også automatisk betyde at kurser som under de nuværende forhold ikke 

kan få tilstrækkelig tilslutning til at blive oprettet, lettere vil kunne oprettes i 



 

en situation hvor der er otte pladser at udfylde på skemaet, snarere end i en 

situation hvor der kun er fire pladser at gøre godt med.  

 Med til den bedre sikring af bredden hører også at en sådan ordning vil 

sikre et permanent løft i udbuddet af KA-kurser (mens en fortsættelse af 15-

ECTS-systemet vil indebære en risiko for at den nuværende overkapacitet 

gradvis afskaffes ved en begrænsning af kursus-udbuddet når der er økono-

miske problemer). 

 

Alternative måder at tilbyde mere undervisning? 

Principielt kunne man forestille sig at man i stedet indførte fire timer om 

ugen og bevarede en ECTS-vægtning på 15. Et sådant forslag kan imidlertid 

ikke trække på den samme økonomiske mekanisme – og det vil derfor bety-

de en direkte fordobling af udgifterne og dermed også øge risikoen for at 

kursusudbuddet nedskæres til et minimum i dårlige tider. 

 

 

Internationaliseringsaspektet 

Det er en velkendt kilde til undren blandt udenlandske studerende og de 

universiteter vi samarbejder med, at fire timer udgør et fuldt program. Med 

et program på otte timer kommer vi langt mere på linje med den internatio-

nale norm. I en situation med udsigt til øget internationalisering vil det kun-

ne gøre vores KA-uddannelser mere troværdige og konkurrencedygtige. 

 

Genrejsning – og fornyelse - af en værdifuld del af traditionen 

De fleste lærere kan huske en tid hvor det normale var at kandidatstuderen-

de fulgte betydelig flere kurser end de gik til eksamen i, og hvor fokus i 

langt højere grad var på at gå til timer af ren og skær interesse for emnet. 

Det øgede tidspres har gjort dette til noget mindre hyppigt. Med den nye 

model kan man vende tilbage til at fokus – i hvert fald i det første år på KA-

uddannelsen - i højere grad er på interesseret deltagelse snarere end på at 

gennemføre eksaminer.  

 Det nye er så at man ved at gøre kursusdeltagelse til en del af bedømmel-

sesgrundlaget kan opnå en del af den fordel man kender bl.a. fra amerikan-

ske eliteuniversiteter, hvor det at give et godt bidrag til det der foregår i t i-

merne, i højere grad bliver en central værdi i hverdagen, end det var i den 

danske universitetstradition. Det ville være i tråd hermed hvis der også ud-

viklede sig en tradition for mere feedback fra lærere til studerende på kandi-

datstudiet, fordi studerende har det første år til at øve sig i de færdigheder, 

der først for alvor vil blive bedømt i det andet år på KA-studiet, og det der-

for vil være mere naturligt at efterspørge og give en anden respons end den 

der kun består i karaktergivning. 

 

Et muligt forklaringsproblem: kan aviser og politikere få det indtryk at de 

studerende på den nuværende ordning reelt kun har fået en halv kandidat-

uddannelse? 

I studieordningerne før modulariseringen var der en standardformulering om 

at ”det forudsættes at den studerendes eksamenspensum kun udgør en min-



 

dre del af det læste”. Det har således aldrig været tanken at eksamen skulle 

omfatte alt hvad den studerende har sat sig ind i; David Favrholdt skønnede 

for en generation siden at en gennemsnitlig hovedfagskandidat havde læst 

omtrent 90.000 sider i løbet af sit studium.  

Som allerede anført har det stærkt øgede tidspres imidlertid 

betydet en stigende fokus på det eksamensrettede. Grunduddannelsens pen-

sum er ca. 11.000, og et samlede eksamenspensum for den nuværende kan-

didatgrad i engelsk ligger mellem minimum 2400 og maksimum 8000 sider, 

og hvis vi bevæger os imod en situation hvor det kan tages som udtryk for 

hvad en kandidat faktisk har læst ved af slutningen af sine studier, betyder 

det en nedgang på mellem 75% og 85 % i forhold til Favrholdts estimat; vi 

må håbe at det indtil nu ikke reelt har været så galt i virkeligheden!  

Den foreslåede reform, der ikke indebærer nye egentlige ek-

saminer, kan på den baggrund ses som et forsøg på at sikre den side af stu-

diet der er fokuseret på interessebetonet deltagelse snarere end eksamen. For 

at undgå enhver risiko for at en direkte sammenligning mellem de to ord-

ninger fører til en anklage for at have svigtet de studerende på den tidligere 

ordning, kunne man fordele det nuværende eksamenspensum på de to sæt 

kurser – f.eks. ved at eksamenspensum i de karakterbedømte kurser skæres 

ned med en fjerdedel, der til gengæld overflyttes til de kurser der evalueres 

ved kursusarbejde snarere end en eksamen.  

Det skal i samme åndedræt officielt tilkendegives, at det er en 

pointe med den nye studieordning, at den gør studieaktivitet synlig i stedet 

for at tage den som en usynlig forudsætning. Det nye er altså ikke at der fo-

regår andet end direkte eksamensrettede aktiviteter – det nye er at man sæt-

ter dem officielt på dagsordenen, inden de risikerer at blive presset ud af det 

øgede stressniveau. 

 

Processen fra nu af 

Der er ikke megen tid hvis forslaget skal gennemføres i denne omgang: Der 

skal være en færdig ’kladde’ allerede i juni, og forslaget skal afleveres i af-

pudset stand i august. Det er ledelsens vurdering at dette ikke kan nås, hvis 

forslaget behandles som noget hvor man først skal forhandle sig frem til 

enighed om en færdig version, og så derpå lægger det frem til diskussion. 

Det kan derimod godt nås, hvis man vender om på den sædvanlige proces 

og skaber konsensus om at de grundlæggende træk ved forslaget er så at-

traktive at man så at sige er villig til at købe resten af katten i sækken.  

 Det ledelsen lægger op til, er derfor at studerende og lærere tilkendegiver 

om de er villige til at gå ind i en sådan beslutning, og man under studienæv-

nets ledelse i så fald nedsætter arbejdsgrupper af lærere og KA-studerende 

til at håndtere de praktiske knaster der er. Mandatet for sådanne grupper vil 

så være at nå frem til noget man kan leve med, snarere end at kæmpe til dø-

den for at få en ganske bestemt, helt ideel model. Ledelsens holdning er, at 

vi vanskeligt kan se hvilke faglige hensyn der kan blive truet af selv en lidt 

hurtigt fremstillet udgave af denne model – det kan for os at se kun blive 

bedre med kvaliteten af KA-uddannelsen under en sådan ny ordning. 



 

 

Overgangsordning 

For at undgå en situation hvor nogle studerende får dobbelt så mange 

ECTS-point som andre for at tage to ret lignende eksaminer, kunne man til-

rettelægge overgangen som følger: 

Det forudsættes at ordningen indføres efteråret 2013, og at sidste årgang 

starter på ’den gamle’ ordning efteråret 2012. Årgang 2012 underrettes om 

at de kan gøre sig færdig på normeret tid under den gamle ordning, dvs. at 

de tager deres sidste eksamen vinteren 2013-14. Efter denne eksamen over-

føres alle KA-studerende automatisk til den ny ordning, således at resten af 

ECTS-pointene må optjenes på den nye ordnings betingelser.  

 Det eneste overlap bliver således i vintereksamen 2013-14, hvor den nye 

årgang i deres 1.semester kan tage deres første kursusarbejde-afløsninger til 

7,5 ECTS, samtidig med at de gamle årgange tager deres sidste egentlige 

eksaminer til 15 ECTS. Dette behøver næppe at give anledning til forvirring 

eller gnidninger. 

 

Risikoen ved at vente 

Næste år vil de økonomiske vilkår med en vis sandsynlighed være mere be-

sværlige, og ledergruppen vil være en anden. Hvis man synes at det grund-

læggende er en god ide, kan dette øjeblik tænkes være den eneste historiske 

situation hvor denne beslutning viser sig mulig at gennemføre. Der er ingen 

der ved om bussen kører næste gang! 

 

  



 

Udsendt pr. mail fra Kirsten Kragh, forud for mødet den 9. maj 2012: 

Kære studienævn – 

Hermed lidt baggrundsinformation inden det ekstraordinære møde i morgen, 

hvor vi skal diskutere og tage beslutning om grundlæggende ændringer på 

KA. 

Processen kunne gennemføres på baggrund af nedenstående vilkår: 

A. Der nedsættes en arbejdsgruppe fra hvert studium. Heri indgår på lærer-

side fagkoordinatoren, der orienterer faggruppen og inddrager supplerende 

arbejdskraft efter eget skøn. På studenterside inviteres fagrådet til at stille 

med repræsentanter Alle arbejdsgrupper nedsættes i princippet samtidig, 

men de facto vil tidshorisonten være forskellig. Planen er at Engelsk skal nå 

at opstille et færdigt forslag til iværksættelse pr. 1/9 2013, dvs. at fristen for 

at fremsende forslag til Fakultetet er 1/9 2012. Det vil sige, at engelskgrup-

pen skal have et første udkast til en studieordning klar til behandling på stu-

dienævnets møde i juni. Dette skønnes muligt fordi alle kurser i den nuvæ-

rende Engelsk-ordning i princippet er ligestillede, og man derfor kan opstille 

en samlet skabelon for overgangen. Forhåbningen til de øvrige er at alle 

undtagen måske portugisisk når frem til et forslag inden 1/1 2013, sådan at 

ordningerne kan være ’på bordet’ samtidig. 

 B. Som hovedprincip for arbejdet antages at man bevarer alle regler og be-

stemmelser der ikke kommer i lodret konflikt med indførelsen af 7,5 ECTS-

moduler som standardmodel (således bevares specialet, praktik-modulet, de 

fleste eksamensformer mm. i deres nuværende form). Dette skyldes ikke 

kun hensynet til at minimere arbejdsbyrden, men også at det vil være fornuf-

tigt at man lader de nye muligheder som det øgede antal moduler giver, fin-

de deres form inden man indfører konsekvens-ændringer som skal passe 

bedst muligt ind i de nye KA-ordninger.  

C. Udgangspunktet for arbejdet er en liste over knaster, dvs. problemer som 

skal afklares før et forslag til KA-ordning kan opstilles (og sendes videre). 

Denne liste omfatter for engelsk vedkommende: 

1. Sprogfærdighedsmodulet (modul 4) har en ECTS-beregning hvor 

mundtlig og skriftlig sprogfærdighed tæller hver 2,5 og det faglige 

10. Bevaring af et samlet modul ville betyde af den faglige del kun 

kunne vægte 2,5 ECTS, hvilket næppe vil få lov at passere. Det 

nemmeste vil være at brede den eksamen ud, sådan at færdighederne 

knyttes til hver sit modul (stadig med 2,5 ECTS) og det faglige så 

tæller 5. 



 

2. Modul 3a er det obligatoriske modul i fremmedsprogstilegnelse på 

gymnasieprofilen. Det kunne også skæres ned til 7,5, men det kunne 

få konsekvenser for fastsættelse af et rimeligt pensum og vil måske 

ikke stå helt i forhold til den egentlige arbejdsbyrde. 

3. Modul 5 er praktik, som fortsat skal være 15 ECTS. Her skal teksten 

være meget klar om, at det er et helt modul på 15 ECTS, altså 2 fag-

elementer á 7,5 ECTS, som kan erstattes af praktik. Der er yderligere 

den komplikation, at studerende vil skulle tage ikke ét men to kurser 

samtidig med, at de er i praktik. Det kunne afholde nogen fra at be-

nytte ordningen. 

4. Modul 12 og 13, som bruges til tilvalg inden for eget fag, benyttes 

også til andre ting, især internationale studerende. Det vil være en-

kelt også at opdele disse to moduler, men der vil opstå et problem i 

forhold til studerende fra resten af KU, som ønsker at tage KA-

kurser ved engelsk som del af et KA-tilvalg, fordi 15 ECTS stort set 

er standard i tilvalgssystemet, og det vil sige, at disse studerende skal 

tage to kurser hos os.  

5. Princippet om at det ekstra antal moduler eksamineres ved aktiv del-

tagelse med bestået/ikke-bestået, støder ind i det problem at der er 

regler for hvor stor en del af en grad der kan eksamineres ved aktiv 

deltagelse. Kun en tredjedel kan eksamineres på denne måde. Der 

skal endvidere i følge eksamensbekendtgørelsen udarbejdes be-

stemmelser i studieordningen for omfang og type af aktiv deltagelse. 

Det vil blive svært at finde en fællesnævner for aktiv deltagelse for 

alle kursusemner på KA. Vi kan ikke som ved eksamensforudsæt-

ninger blot angive, at studienævnet skal beslutte formen forud for 

kurset. 

6. Pensumbestemmelser, eksamensomfang og faglige mål skal tilpasses 

formen med 7,5 ECTS. Når vi laver en større revision af en studie-

ordning som denne, forventes vi endvidere at bringe uddannelsens 

kompetenceprofil og modulernes kompetencemål i overensstemmel-

se med den gældende kvalifikationsramme. Det vil utvivlsomt blive 

krævet her. Disse ting vil være ganske arbejdskrævende. Studie-

nævnsformand og studieleder arbejder pt. på at få overblik over, 

hvad dette vil kræve af dem, der skal udføre det. 

7. Det vil være kritisabelt at have 8 fri emner uden en struktur med 

progression. Der kan opnås en vis effekt i den retning ved at udbyde 

kurser så de bygger ovenpå hinanden fra semester til semester, kur-

sus A er forudsætning for kursus B. Det vil imidlertid være proble-

matisk at lave formelle bindinger, som vi kender dem for eksempel 

fra grammatikkurser, hvor man ikke kan gå til eksamen i Grammatik 

2, før man har bestået Grammatik 1. En sådan formel binding vil væ-

re svær at administrere i forhold til studerende, der tager på udlands-

ophold eller går i praktik eller på andre måder bryder kontinuiteten. 

Det vil også være svært at få det til at fungere i forhold til gæste- og 

udvekslingsstuderende. Sammenhængen må derfor ligge i kursuska-



 

taloget og den dertilhørende vejledning og der vil naturligt opstå en 

forventning om temaer, der dyrkes i et eller flere år 

8. Et katalog over et gennemløb af uddannelsen må også være en for-

udsætning for at kunne lave en mere holdbar vurdering af økonomi-

en. Uden et blik på hvad kursusudbuddet er set fra den studerendes 

synsvinkel, kan man ikke danne sig et billede af, hvor meget eller 

hvor lidt det er nødvendigt at udbyde. Her bør også diskuteres evt. 

faglige bindinger. 
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