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Punkt 1. Meddelelser fra formanden 
Formanden havde følgende meddelelse: 
 
Møde i SKK (kredsen af studieledere og studienævnsformænd) 
På det seneste møde i SSK var følgende emner til drøftelse/orientering: 

 STADS og Absalon har samarbejdsvanskeligheder. Der er i den anledning nedsat en Task-force, 
der arbejder hårdt på at løse problemerne. 

 I forbindelse med den kommende overgang til elektronisk aflevering af skriftlige hjemmeopga-
ver, holder folk fra IT-Media torsdag den 24. november 2011 kursus i brug af I-pads til at rette 
skriftlige opgaver (Good Reader). 

 Fakultetets STÅ-produktion er steget med i alt 74 STÅ. 

 Specialeafleveringsfrister i forhold til bonusudløsning. De 22 måneder + 3 måneder, der udlø-
ser bonus, hænger ikke sammen med udbetaling af SU til de studerende. 

 Et ønske fra de studerende om at kunne tilmelde sig KA-kurser via STADS kolliderer med 
STADS, der ikke på nuværende tidspunkt er indrettet til at kunne håndtere dette. 

 Tilmeldingsproceduren til enkelte studieelementer (studerende fra andre Fakulteter eller fra 
andre institutter under Fakultetet) foreslås afskaffet, idet sagsbehandlingen er alt for ressour-
cekrævende. 

 Desuden pågik en drøftelse om det konkrete indhold af de udmeldte 14-ugers semestre. 
 
Til punktet omkring elektronisk aflevering bemærkede Laura Havemann, at hun finder det håbløst, 
at der både skal afleveres elektronisk og papireksemplarer. Desuden kræves undervisers under-
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skrift på pensumgodkendelsen, og man bliver nødt til at acceptere, at ikke alle studerende har en 
scanner. Der må således findes en anden løsning. 
 
Omkring spørgsmålet om tilmelding til KA-kurser (tilmelding i STADS), bemærkede Karsten Schou, 
at det efterhånden synes, at KU’s kerneydelse bevæger sig imod administration med en støtte-
funktion, der hedder undervisning og forskning. 
 
Punkt 2. Meddelelser fra næstformanden 
Næstformanden havde følgende meddelelser: 
 
a. Universitetsvalg 
Der er universitetsvalg i dagene fra den 24. november til den 28. november 2011. På instituttet er 
der fredsvalg til studienævnet, men studentersiden opfordrer alligevel underviserne til at spørge 
de studerende, om de har husket at stemme til Akademisk Råd og KU’s bestyrelse. 
 
b. Studenterkonference 
I de seneste par uger har de studerende været ude på fagene og informere om konferencen samt 
muligheden for at bruge denne som en del af eksamen. Der er fremskridt, men målet på 25 stude-
rende er endnu ikke nået. Alle er velkomne – oplæg eller ej. 
 
Punkt 3. Meddelelser fra studielederen 
Studielederen havde følgende meddelelser: 
 
a. Kommende stillinger i opslag 
Der vil inden for den nærmeste fremtid blive opslået følgende stillinger: 

 Professorat i fransk 

 Adjunkt/lektor i portugisisk 

 Adjunkt/lektor i amerikanske studier 

 Adjunkt/lektor i engelsk oversættelse 

 Adjunkt/lektor i spansk (latinamerikansk litteratur) 

 Lektorat i postkoloniale studier (engelsk) 
 
b. Frist for undervisningsplan for E 2012 samt undervisningstilmelding  
Fristen for aflevering af undervisningsplanen for E 2012 til Fakultetet er den 15. februar 2012. Det-
te skal således behandles på studienævnets januarmøde i 2012. Studielederen indkalder snarest 
fagkoordinatorerne til møde, dels om planen for E 2012, dels om proceduren for undervisnings-
planlægningen. 
 
Punkt 4. Orientering fra merit- og dispensationsudvalget  
Studienævnet tog den udsendte oversigt til efterretning. 
 
Punkt 5. Undervisningsudbud F 2012  
Studienævnet principgodkendte den udsendte oversigt med få justeringer, der foretages af stu-
dienævnssekretæren sammen med revision af tekst og redaktionelt indhold. Herefter sendes 
oversigten til fagkoordinatorerne til godkendelse. 
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Punkt 6. Prøvebestemmelser i udkast til engelsk BA 2012 
Det udkast, der blev forelagt på mødet i oktober, havde ikke en så specifik karakter, at der kunne 
laves prøvebestemmelser for fagelementet Oversættelse. Der foreligger nu et forslag, der er god-
kendt af engelsklærergruppen. 
 
Idet forslag fandtes tilfredsstillende for studenterrepræsentanterne, blev forslaget godkendt af et 
samlet studienævn. 
 
Punkt 7. Tilvalgsstudieordninger 2012 
Formanden indledte punktet med at uddybe, at det, der skal tages stilling til er, om de fagelemen-
ter, der er foreslået i de fremlagte udkast, svarer til grundfagsstudieordningerne, således at der 
gives mulighed for samundervisning, og at de moduler, der følges af tilvalgsstuderende, er rele-
vante i forhold til at opnå gymnasiekompetence. Dette gælder dog ikke engelsk, idet der er et til-
strækkeligt stort antal studerende til, at undervisningen kan foregå separat. 
 
Der er indkommet forslag fra spansk, fransk og italiensk, men ikke fra tysk. For så vidt angår sidst-
nævnte fag, var studienævnet enigt om et forslag, se nedenfor.  
 
Ad forslag til spansk BA TV 2012 
Studienævnet kunne tiltræde forslaget, der harmonerer med grundfagsordningen og dermed giver 
mulighed for samundervisning. 
 
Ad forslag til fransk BA TV 2012 
Studienævnet kunne tiltræde forslaget med den ændring, at Valgfag med sprogfærdighed flyttes 
fra Frit emne på BA til det gymnasierettede tilvalg på KA. 
 
Ad forslag til italiensk BA TV 2012 
Karsten Schou indledte med at gøre opmærksom på, at KA- delen (det gymnasierettede KA-tilvalg) 
bryder med strukturen, idet der er placeret 30 ECTS på første semester, og 15 ECTS på andet se-
mester.  
 
Erling Strudsholm bemærkede hertil, at en plan B kan gennemføres, idet Modul 2 flyttes til 2. se-
mester og bliver et frit emne inden for litteratur, historie og samfundsfag. 
 
Ad tysk BA TV 2012  
Som nævnt ovenfor, foreligger der ikke et forslag fra tyskfaget. Derfor foreslår studienævnet som 
en principgodkendelse – ud fra de ovenfor nævnet betragtninger om samundervisning – at kon-
struktionen i tysk BA TV 2012 ændres som følger: 
 
Modul 5 
Tysk talesprog og Tysk i funktion: 12,5 ECTS ændres til 5 ECTS. 
Modul 6 
Tysk historie og litteratur III, emne: 12,5 ECTS ændres til 5 ECTS. 
Modul 7 
Valgfag I: ”og Videnskabsteori” slettes. 
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Med ovenstående ændringer tilpasses tilvalgsordningen grundfagsordningen. Forslaget tilbage-
sendes tyskgruppen til godkendelse med en kort frist med henblik på endelig godkendelse på de-
cembermødet 2011.  
 
Punkt 8. Undervisningsevaluering F 2012  
Formanden indledte punktet med at oplyse, at der ikke er indkommet tilbagemelding fra tyskfa-
get. Studienævnet besluttede i den anledning, at nævnet via formanden beder institutlederen om 
at foretage den fornødne, jf. proceduren vedrørende evaluering.  
 
For så vidt angår Videnskabsteori, manglede der tilbagemeldinger fra dette fag. Det blev i den an-
ledning besluttet, at fagets koordinator kontaktes. 
 
Med henblik på Fonetik (engelsk), ønskede Jørgen Staun i egenskab af koordinator de udarbejdede 
evalueringer til fornyet gennemsyn. 
 
Herefter godkendte studienævnet de forelagte sammenfatning, der herefter i kortfattet form of-
fentliggøres på nettet. 
 
Punkt 9. Status på ny evalueringsprocedure 
Det fremsendte udkast til vejledning for så vidt angår den elektroniske del af evalueringen blev 
godkendt. Herudover blev et udkast til den administrative procedure fremlagt til gennemlæsning.  
 
Den administrative del kunne godkendes, og det blev understreget, at der ikke modtages papirek-
semplarer af undervisningsevalueringer i sekretariatet. 
 
Formanden udsender herefter begge vejledninger til brug for undervisningsevalueringen for efter-
året 2011. 
 
Punkt 10. Eventuelt 
Erling strudsholm gjorde opmærksom på, at han med udgangspunkt i meddelelserne fra SKK, hav-
de fået opfattelse af, at udbuddet på Åbent Universitet var i fare. Som følge heraf optages et 
punkt på det kommende studienævnsmøde med henblik på en eventuel reaktion/initiativ i den 
anledning. 
 
 
 
 
Kirsten Kragh     Jette Lauridsen 
Studienævnsformand    Studienævnssekretær 


