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Punkt 1. Meddelelser fra formanden 
Formanden havde følgende meddelelser: 
 
Der er fortsat masser af arbejde med at finjustere de nye studieordninger. Lige nu er man på fage-
ne i gang med at lave kursusbeskrivelser og pensumangivelser mv. Et tema er også hjælpemidler 
ved stedprøver. Der afholdes et møde torsdag den 22. marts med de undervisere på alle fag, der 
underviser i færdighedsdiscipliner, hvor spørgsmålet om hjælpemidler er allermest relevant. 
 
Den nationale sprogkonference afholdes den 30. april i Århus. Karsten Schou, Kirsten Kragh samt 
Erling Strudsholm deltager. Temaet for dagen er fremmedsprog på de videregående uddannelser. 
 
 
Punkt 2. Meddelelser fra næstformanden 
Næstformanden havde følgende meddelelser 
 
Forskningens Døgn – studenterrepræsentanterne har kontaktet studerende fra europaprofilen for 
at spørge, om de har lyst til at lave en aktivitet på dagen. Det afholdes medio april.  
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Punkt 3. Meddelelser fra studielederen 
Studielederen havde følgende meddelelser: 
 
CEMES ønsker at udbyde et KA-tilvalg i Moderne Europastudier med to moduler à 15 ECTS. Der 
skal laves en studieordning til dette, og bestyrelsen for CEMES ønsker, at Engerom studienævn 
påtager sig denne opgave, og dermed også driften af tilvalget. Studieordningen kan først træde i 
kraft 1. februar 2013 og indtil da vil man udbyde de tre kurser med anvendelse af Engeroms eksi-
sterende studieordning for KA-tilvalg i europastudier. Det kan blive nødvendigt med enkelte di-
spensationer for at få dette til at fungere. Gert kontaktes med henblik på udarbejdelse af studie-
ordningen. 
 
Fakultetet har bedt os melde ind, hvilke studieordninger, vi ønsker behandlet inden for de næste 
to år, og gør samtidig opmærksom på, at efter 1. januar 2013 kan en studieordning kun revideres 
hvert tredje år. Engerom melder ind med ønsker til kommende ændringer.  
 
Der er indmeldt følgende kapacitetstal til KOT for optaget for 2012: 
  
Fag  Kapacitet Overbooking Inviterede i alt  

Engelsk 180 10 190 

Fransk 60 6 66 

Italiensk 33 3 36 

Spansk 60 6 66 

Tysk 60 6 66 

Nederlandsk Ikke optag i år  Sidste optag 2013 

Portugisisk Suspenderet   Åbner igen 2013 

  
Der er en udvidelse på 20 i kapacitet på engelsk for at få fyldt de seks hold op. Der er en udvidelse 
på Tysk og Fransk får at få fyldt to hold op til 30 hver. 

 

 

Punkt 4. Orientering fra merit- og dispensationsudvalget 
Studienævnet tog den uddelte oversigt til efterretning. 
SN opfordrer til, at der bliver oplyst grundigt om dispensationsmuligheder i forhold til ekstra tid i 
forbindelse med eksamen ved andet modersmål end dansk.  
 
 
Punkt 5. Oversættelsesmodul – engelsk BA - dispensationsmuligheder 
Studienævnet diskuterede problemstillingen for nogle studerende med andet modersmål end 
dansk. Der er eksempler på tilfælde, hvor det har svært for denne gruppe studerende at bestå 
oversættelsesmodulet på engelsk – både dansk-engelsk og engelsk-dansk. Det foreslås, at kilde-
teksten ikke nødvendigvis bliver teksttung – den kan suppleres med billeder, tegneserier eller an-
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det. Denne dispensationsmulighed kunne træde i kraft efter den studerende har været til eksamen 
i ordinær prøveform en gang. Det vil sige, at dette kan gælde allerede fra en eventuel reeksamen. 
Den alternative prøveform skal ikke lægges frem som en lettere løsning – kun en anden løsning. 
Det skal understreges at dispensationen automatisk vil medføre at eksaminanden giver afkald på 
undervisningskompetence i Danmark. 
Beslutningen tages på næste møde, hvor Henrik Gottlieb deltager. Jørgen Staun tager initiativ til at 
diskutere problematikken i engelskgruppen og fremlægger resultatet af diskussionen på næste 
møde. 
 
 
Punkt 6. 37-timers arbejdsuge for studerende  
Det skal dokumenteres, at studerende på Humaniora har en fuld arbejdsuge på 37 timer. Der skal 
udarbejdes skemaer for de fire første semestre, så det bliver synligt, at der er en del forberedel-
sesarbejde og selvstudie i forbindelse med selve undervisningen.  
Studenterrepræsentanter i nævnet var enige om og understregede, at dette ikke er en god løsning 
for studerende. Det vigtige er, at undervisningen er god og brugbar – det er kvaliteten ikke kvanti-
teten, som er essentiel.  
Aktiviteter som eksamenslæsning, gruppearbejde, gæsteforelæsninger og andet kan sættes ind på 
skemaet. Indholdet i et sådant skema diskuteres på et kommende møde i forbindelse med det 
generelle strategiarbejde på Engerom. 
 
 
Punkt 7. Eksamenssprog v. eksamen på fransk/dansk  
Ved faget Kultur- og idehistorie har der været studerende, som er gået til eksamen på dansk, hvor 
eksaminator ikke har kunnet forstå eksaminanden. Nogle studerende har også gået op på engelsk, 
da dette sprog er forståeligt for både eksaminator og censor. Studienævnet har modtaget en hen-
vendelse fra nogle franskstuderende om at løse dette problem, så de studerendes ret til at blive 
eksamineret på dansk i de eksaminer, hvor denne mulighed fremgår af studieordningen kan indfri-
es.  
Studienævnet besluttede, at i de to første år hvor eksaminator er ansat og ikke kan afkræves at 
kunne tale dansk, kan studerende tilbydes en anden eksaminator herefter forventes eksaminator 
at kunne eksaminere på dansk. Opstår der tilfælde herudover med eksaminatorer, som ikke kan 
dansk efter de to år, tilbydes studerende en anden eksaminator. 
 
 
Punkt 8. Undervisningsforløb på KA med henblik på løft af udbud  
Ledelsen har besluttet, at der hvert semester skal tilbydes tre undervisningsforløb på hovedsage-
ligt fransk og tysk for at leve op til akkrediteringen.  
Forløbene kan gennemføres med ca. godt halvdelen af det traditionelle ressourceforbrug og kan 
derfor løfte udbuddet af kurser.  
Jørn Boisen kommenterer, at det ikke nødvendigvis er en god løsning for underviserne, da oplæg-
get ikke ligger op til, at underviserne sparer tid.  
Kirsten Kragh mener dog, at det ikke er lige så tidskrævende som et ordinært kursus. De obligato-
riske kurser ifølge studieordningen skal stadig udbydes som traditionelle kurser.   
Erling Strudsholm understreger, at det har fungeret i flere år på italiensk med stor succes. Han 
tilføjede også, at inddelingen ikke behøver at være en søjle pr. underviser – to undervisere kan 
godt gå sammen og dele en søjle ved tværfagligt arbejde. 
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Laura understregede, at dette kan være en mulighed for at specialisere sig for studerende, som 
ønsker det.  
 
 
Punkt 9. Valgfagsmodeller – fransk, tysk og spansk  
Jørn Boisen fremlagde valgfagsmodellen mundtligt. Timerne hedder 3 forløb af 2 x 8 timer. Den 
første uge består af 3 x2 timers introduktion inden for et tema – tre vinkler på det samme tema. 
De næste 5 uger består af 3 x 2 timer separat undervisning inden for de tre søjler. Derefter vælger 
de studerende retning/søjle de sidste to uger, hvor de går i gang med et decideret projektarbejde. 
Dette vil gælde studerende på spansk, tysk og fransk fra efteråret 2012 samt på den nye studie-
ordning. Forslaget er rammedannende med mulighed for individuelle tilretninger inden for fagene.     
 
 
Punkt 10. Undervisningsevaluering F12  
I forlængelse af beslutningen truffet i efteråret 2011, om at minimere evalueringsbyrden til det 
lovpligtige i både efterårssemestret 2011 og forårssemestret 2012, beslutter Studienævnet at alle 
frie emnekurser på kandidaten og på profilerne samt valgfag på engelsk og italiensk samt kulturhi-
storisk emne på tysk skal evalueres. 
Engelsk bruger den engelske version af evalueringsskemaet – alle andre fag bruger den danske 
udgave. 
Det sikres, at alle kritikpunkter fra sidst ikke gentager sig. Det vil sige, at engelske skemaer skal 
ligge i de engelske kursusrum, der skal være et separat lukket rum til evalueringen pr. underviser 
samt at alle undervisere selv skal aktivere evalueringsskemaerne. Studienævnet sikrer, at undervi-
sere i de evalueringspligtige kurser aktiverer evalueringsskemaerne. 
 
 
Punkt 11. Overgangsproblemer til ny studieordninger for gymnasierettet kandidattilvalg  
Ved planlægningen af undervisningen for efteråret har der vist sig en række problemer med at 
implementere de ny ordninger for gymnasierettede kandidattilvalg i Spansk og Tysk. Problemets 
rod er, at disse ordninger samundervises med bachelorordningerne, og de benytter i nogen ud-
strækning de fagelementer, der hører til andet studieår. Andet studieår vil først blive implemente-
ret i efteråret 2013, og da der er ændringer, som gør, at undervisningen ikke bare kan kobles 
sammen med andet studieår på de gamle ordninger, vil der enten skulle oprettes undervisnings-
forløb til 4-5 studerende eller laves alternative foranstaltninger. 
Ved Spansk har man i de ny studieordninger byttet rundt på kurserne Kontrastiv Grammatik og 
Grammatik og Kognition, så de i det kommende år er ude af rytme med gymnasietilvalget. Spansk 
peger på den simple løsning, at der i efteråret 2012 og foråret 2013 byttes rundt på de to discipli-
ner i forhold til tilvalget, så de studerende kan følge undervisningen på bachelorholdene. Derefter 
kommer studieordningerne til at passe sammen igen. Studienævnet godkendte denne løsning. 
 
Ved Tysk er situationen mere kompliceret. På kultursiden skal de tilvalgsstuderende have tekst-
analyse og litteraturhistorie. Her foreslår Tysk, at de studerende kan følge tekstanalyse sammen 
med første semester, og at der oprettes et reduceret undervisningsforløb i litteraturhistorie. 
På sprogsiden skal de tilvalgsstuderende have Tysk Talesprog og Tysk i Funktion. Dette er ny kur-
ser, som der kun dårligt kan findes ressourcer til at udvikle, da sprogfolkene også skal udvikle to ny 
kurser til første semester. Det foreslås fra Tysk, at de studerende følger førstesemesterkurset Tysk 
i Danmark og Europa og i denne forbindelse laver de skriftlige opgaver, der er obligatoriske i til-
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valgsstudieordningen. De skal derudover følge KA-emnet Sprachlehrforschung und E-lernen og 
afslutte dette med den eksamen, der hører til tilvalgsstudieordningen. Det er en løsning, der er 
kompromisfyldt i forhold til den egentlige intention med tilvalgsstudieordningen; men Ken Farø, 
der skal udvikle og undervise disse forløb, mener ikke, at det vil være noget problem for ham at 
tage hånd om disse studerende på forsvarlig vis. Studienævnet godkendte denne konstruktion. 
I foråret 2013 skal de studerende på det tyske KA-tilvalg tage to valgfag sammen med BA-holdene. 
Disse valgfag kommer først på programmet i foråret 2014. De studerende kan i foråret følge to af 
kandidatemnerne på tysk og blive eksamineret efter tilvalgsstudieordningen. Studienævnet god-
kendte dette.  
 
 
Punkt 12. Eventuelt 
Status på studenterkonferencen – planlægningsarbejdet er overdraget, så konferencen igen løber 
af stabelen til efteråret. Italiensk har deres valgfagsarrangement i maj. 
 
Mødet i maj rykkes til tirsdag den 22. maj klokken 13:15.15:00. 
 
 
 
Kirsten Kragh     Anne Kjølby 
Studienævnsformand    Fungerende sekretær 
 


