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Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk  

M Ø D E R E F E R AT  25. APRIL 2012 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk  

Møde afholdt: 18. april 2012  

Sted: Engerom, lokale 24.2.62  

Referent: Hanne Braae  

Til stede: 

Kirsten Kragh, Jørgen Staun, Dorrit Einersen, Erling Strudsholm, Jørn Boi-

sen, Karsten Schou (studieleder), Hanne Braae (referent, vikar for vikaren!)  

Pernille Rytterhuus, Laura Havemann, Stephanie Kim Löbl, Cecilie Kjøl-

holt, Simon Cecchin 

Dagsorden: 

1. Meddelelser fra formanden 

2. Meddelelser fra næstformanden 

3. Meddelelser fra studielederen 

4. Merit- og dispensationsudvalget 

5. Oversættelsesmodul – fortsættelse af drøftelse 

6. Nye KA-studieordninger (Engelsk) 

7. Sprogfærdighed i BA-projekter i nye studieordninger 

8. Ensretning af praktikmoduler 

9. Henvendelse fra studerende om Postkoloniale studier i den nye BA-

studieordning 

10. Forslag om Emnekursus i Spansk i E12 

11. Oversigt over kursusudbud i E12 

12. Ændret kvalifikationsramme i Fransk KA 



 

SIE 2 AF 13. Studieordning for KA-kurser udbudt af Center for Moderne Euro-

pastudier (CEMES) 

14. Evt. 

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden: 

Kisten Kragh orienterede om at drøftelserne om indholdet i de nye 

BA-studieordninger nu er ved at klinge af. Dog udestår stadig 

spørgsmålet om hjælpemidler ved stedprøver (med eller uden inter-

netadgang). Der er rettet henvendelse til dekanatet og studieleder-

gruppen, da det vurderedes at det må være et generelt problem. Det 

viser sig dog at udelukkende Engerom og Tors ser problematikken. 

Sagen er en smule ”henlagt”. Vi er ved at undersøge muligheden 

for allerede ved sommereksamen at låne lokaler med computere et 

andet sted på KU. 

 

Der har været afholdt møde om Engerom-strategi og studieeffekti-

vitet den 18. april. Det har været en god start på drøftelserne. Der er 

aftalt nyt møde den 2. maj kl. 10 til 11.30 i lokale 24.2.62. Erling 

Strudsholm mødes med de studerende tirsdag den 24. april kl. 

11.30-13 i lokale 24.3.62 og VIP mødes den 25. april kl. 10 til 12 i 

lokale 24.2.62. 

 

Ad 2) Pernille Rytterhuus orienterede om at det ikke havde været muligt 

at finde en studenterrepræsentant til at deltage i Forskningens døgn 

– desværre. 

 

Der er lidt frygt blandt de studerendes repræsentanter for større fra-

fald til sommereksaminerne på grund af de 14 ugers undervisnings-

forløb. Kirsten Kragh oplyste at det ikke umiddelbart er muligt 

hverken at starte semestrene før eller udskyde eksamensdatoerne til 

et senere tidspunkt. De studerende vil gå videre med deres bekym-

ring til fakultetet.  

 

Ad 3) Karsten Schou orienterede om akkrediteringen af fransk, spansk, 

master i fremmedsprogspædagogik (MIF) og engelsk. MIF er en 

sag for sig, da det er en efteruddannelsesmaster, og drøftes i MIF-

følgegruppen med henblik på udarbejdelse af ny studieordning. Al-

le øvrige er akkrediteret med undtagelse af fransk KA-uddannelse. 

Instituttet arbejder sammen med fakultetet på at finde en løsning. I 

sidste ende er akkrediteringen et spørgsmål om at staten udeluk-

kende udbetaler STÅ-indtægter til akkrediterede uddannelser.  

De næste fag, der skal akkrediteres, er portugisisk i E14 og itali-

ensk, tysk og nederlandsk (der er varslet lukket!) i E15. Det er ikke 



 

SIE 3 AF så hensigtsmæssigt at akkreditere portugisisk i E14, da optaget gen-

indføres i E13. Drøftes med fakultetet. 

 

Der er i budgettet på Engerom afsat midler til at invitere inden- og 

udenlandske gæsteforelæsere – i alt 7 forelæsninger har været af-

viklet i foråret, så der er plads til yderligere 5 i efteråret. Planlæg-

ges af undervisere. 

 

37 timers undervisning: initiativer efterlyses fra institut til fakultet. 

Hvis der skal ske mere grundlæggende ændringer i efterårets udbud 

skal vi vide det nu! Sagen er for øjeblikket til drøftelse i ”mellem-

timeudvalget” på KU centralt. Udvalget forventes at definere be-

greberne undervisning, konfrontationstimer m.m. 

 

Ad 4) Merit- og dispensationsudvalget: Det ene afslag, der er givet, drøf-

tedes og toges til efterretning. 

 

4., 5. og 6. gangs dispensationer drøftedes generelt. Kirsten Kragh 

efterlyser  principper for disse dispensationer, idet hun som ud-

gangspunkt antager at den studerende har ”bevisbyrden” – det er 

ikke instituttet, der skal argumentere et afslag. Punktet sættes på en 

kommende dagsorden, hvor også dispensationer til specialer og 

vejledning medtages. 

 

Ad 5) Oversættelsesmodulet – fortsat drøftelse: Henrik Gottlieb var des-

værre forhindret i at deltage i mødet, men Jørgen Staun orienterede 

om sagens indhold. Den store udfordring er udenlandske studeren-

de. 

Klippet fra tidligere fremsendt notat: 

 

Jeg vil derfor indtrængende anmode Studienævnet om at tilbyde studerende der 

ikke satser på at arbejde i et dansksproget miljø, en eksamen af følgende type: I 

stedet for at oversætte en (udelukkende skriftlig) tekst fra dansk til fx engelsk, el-

ler omvendt kunne man vælge at ’oversætte’ en fremmedsproget, in casu en-

gelsk, tekst med både nonverbale og verbale elementer, fx en tegneseriestribe el-

ler en karikaturtegning med billedtekst, til skriftligt engelsk. Herved vil man 

kunne udprøve de ønskede færdigheder mht. fortolkning af en bunden udgangs-

tekst samt affattelse af en måltekst på korrekt og idiomatisk engelsk. Den kontra-

stive, teoretiske prøve kunne så bestå i en diskussion af problemer og mulige 

oversættelsesstrategier ved oversættelse af en fremmed-sproget, fx engelsk, tekst 

til den studerendes modersmål.  

De to her skitserede eksamensformer vil dels kunne fungere som et alternativ til 

gældende praksis, dels indgå i instituttets kommende studieordninger for alle vo-



 

SIE 4 AF res sprogfag. På Engerom bør vi selvsagt udmønte vores stadig mere internatio-

naliserede virkelighed i prøveformer der tilgodeser de kvalifikationer vores mul-

tikulturelle og internationale studerende besidder. Det er længe siden at den dan-

ske gymnasieskole var den eneste oplagte karrierevej for vores danske studeren-

de, og det bliver den heller ikke for vores kommende fremmedsprogede kandida-

ter. 

 

Lige nu er der tilbud om alternative prøveformer ved 4. gangs di-

spensationer, men udelukkende fra fremmedsprog TIL dansk. 

Mange ideer har været afprøvet. 

 

Studienævnet besluttede at 1. gangs eksaminationer altid følger 

studieordningen, men allerede ved reeksaminationen kan der tilby-

des alternativ prøveform. Rammerne for den alternative prøveform 

er følgende: 

- kommentering fra studiesprog til dansk 

- non-verbal, tekstnær, til studiesproget. 

 

Ad 6) Nye KA-studieordninger på Engelsk: Karsten Schou havde udar-

bejdet notat til punktet: Der er en generel problematik, idet der er 

strammet op på muligheder for studieordningsændringer: det er fra 

1. januar 2013 udelukkende muligt at ændre studieordninger hvert 

3. år. Som følge heraf skal studienævnet være meget opmærksom-

me på ønskede ændringer, da det ”låser” muligheden for fremtidige 

ændringer. Derudover har ledergruppen på Engerom anmodet en-

gelskfaget om at overveje en ændring, således at de enkelte KA-

fagelementer generelt gives mindre vægt (læs: at de studerende skal 

deltage i flere kurser for at opnå kandidatgraden).  

Laura Havemann udtrykte generel positiv holdning til forslaget om 

deltagelse i flere kurser, men var dels lidt bekymret for om det fag-

lige niveau faldt samt for at forslaget skulle hastes igennem. 

Karsten Schou fandt at ændringen ikke ville påvirke det faglige ni-

veau, samt at der allerede var ”plads” på de enkelte hold til at udvi-

de antallet af deltagere. Merudgifter bliver dermed især eksamina-

tioner. 

Studienævnet imødeser et notat fra Peter Harder til drøftelse på 

mødet i maj måned, er generelt positive overfor ideerne, men anser 

det ikke for så sandsynligt at forslaget kan gennemføres til ikraft-

træden 1. september 2013. 

   

Ad 7) Bedømmelse af sprogniveauet på BA-projekter: Studienævnet var 

blevet opfordret til at drøfte og beslutte hvordan sprogfærdigheden 

skal bedømmes i de nye BA-studieordninger, da der er stor forskel 



 

SIE 5 AF på sprogkravene. På nogle af BA-projekterne er der valgfrihed mel-

lem at skrive på dansk og studiesproget (tysk, spansk og italiensk), 

mens projekter på andre (engelsk og fransk) skal skrives på studie-

sproget.  

Studienævnet besluttede følgende: 

Formuleringen på engelsk fastholdes uforandret.  

På de øvrige sprog: den studerendes stave- og formuleringsevne 

indgår i helhedsbedømmelsen, dog højst med 1/5. Resumeet indgår 

i helhedsbedømmelsen. 

 

 

Ad 8) Drøftelse af praktikmoduler: Et udvalg under studienævnet har 

drøftet det hensigtsmæssige i at ensrette pensum- og prøvebestem-

melser i praktikmodulerne på KA-forløbene (det oversættelsesrela-

terede praktikophold i oversættelsesprofilen og det projektoriente-

rede forløb).  

Studienævnet drøftede indstillingen og besluttede at rapporten ens-

rettes til at udgøre 15-20 sider, at pensum er 350-400 sider samt at 

bedømmelsen for begge praktikforløb bliver bestået/ikke bestået. 

Baggrunden for beslutningen om bedømmelsen er truffet med ud-

gangspunkt i de beskrevne faglige mål for modulerne – om hvor-

vidt det er praktikopholdet eller om det er opgaven, der bedømmes. 

Formuleringen i de faglige mål er så tilstrækkeligt ukonkrete, at en 

gradueret bedømmelse ikke anses for forsvarlig. 

 

Ad 9) Studienævnet har modtaget en henvendelse fra en større gruppe 

BA-studerende på Engelsk, der ønsker at fastholdet faget Postkolo-

niale studier som obligatorisk fag på 3. semester. 

Studienævnet takker for henvendelsen, og sætter stor pris på de 

studerendes engagement, men oplyser at emnet for længst har været 

drøftet blandt de studerende samt at beslutningen om at postkoloni-

ale studier nu indgår som et af tre valgfag i gruppen områdestudier 

er truffet. Der vil i videst muligt omfang blive taget hensyn til de 

studerendes valg i fremtidig planlægning af undervisningsudbud. 

Der udarbejdes et svar til de studerende, som Kirsten Kragh og 

Laura Havemann underskriver på studienævnets vegne. 

 

Ad 10) Teaterkursus på Spansk – henvendelse fra Hans Julio Jensen: Stu-

dienævnet tilsluttede sig forslaget om at udbyde teaterkursus på 

spansk i E12, som et frit KA-emne på Spansk. Der er hermed givet 

dispensation fra eksamensformen. 

 



 

SIE 6 AF Ad 11) Udbud E12: Karsten Schou forelagde bilaget til drøftelse – der 

mangler et kursus for studerende fra et specifikt universitet i Kina 

(25 studerende til engelsk grammatik) – kurset er forbeholdt disse. 

Der er en længere række stillingsbesættelser på vej - kursusudbud-

det kan påvirkes af disse stillingsbesættelser. Derudover ”låner” in-

stituttet undervisere fra Center for Internationalisering og Parallel-

sproglighed (CIP) til engelsk sprogundervisning. 

Studienævnet tog udbuddet af kurser til efterretning. 

 

Ad 12) Ændret kvalifikationsramme på fransk KA: Punktet udskudt til næ-

ste møde – relaterer sig til akkrediteringsudfordringerne. 

 

Ad 13) Studieordning – KA-kurser CEMES: Der er stor interesse fra Tors, 

Saxo, Engerom samt Teologi til at udbyde disse kurser på tværs af 

institutter og fakulteter.  Styregruppen for CEMES har ønsket at 

afprøve udbuddet i F13 for at få erfaringer med interessen blandt de 

studerende. Den samlede kompetenceprofil mangler at blive be-

skrevet.  

Studienævnet besluttede at godkende samt at huse studieordningen, 

men udtrykte bekymring for pensumkravet. Dette foreslås fastlagt 

til max. 1500 sider. 

 

Ad 14) Evt: De studerende gør opmærksom på at de godkendte referater 

fra studienævnsmøderne meget gerne skal kunne ses på studie-

hjemmesiderne.   


