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SIDE 2 AF 5 Referat: 

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

- Punkt 4 – orientering fra merit- og dispensationsudvalget udgår, 

da eksamensadministrationen ikke har kunnet lave oversigten 

grundet travlhed med eksamensplanlægningen. Den rundsendes i 

stedet til nævnet pr. mail.  

- Status på de nye studieordninger. Der mangler stadig småting i 

ordningerne, før de kan offentliggøres.  

- Det bliver ikke muligt at afholde skriftlige eksaminer på computer 

uden netadgang i lokalerne på Frederiksberg denne gang. Det for-

søges igen ved vintereksamen. 

- Brobygning – italiensk har afviklet et projekt med seks gymnasier 

på Sjælland ved Lorens Juul Madsen, Jacob Giese samt to stude-

rende. Interessen har været meget positiv og eleverne har taget godt 

imod initiativet. 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Næstformanden havde ingen meddelelser 

 

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

- Der er frist for at ændre navn på uddannelser senest 1. august. 

Dette er relevant i forhold til portugisisk, 

- ÅU havde ansøgningsfrist 1. maj. Der er god søgning til det me-

ste, dog har renæssancekundskab kun fire tilmeldte. Italiensk starter 

et nyt gennemløb – her er der på nuværende tidspunkt 14 tilmeldte. 

Der kan komme flere i eftertilmeldingen.  

- Halvårsregnskabet for STÅ er kommet. Alt ser normalt ud. Itali-

ensk og spansk har på nuværende tidspunkt ca. optjent halvdelen af 

STÅ i forhold til sidste år. Fransk ligger allerede på 65 % mens 

tysk og engelsk ligger på lidt over halvdelen. Hvis disse tal holder 

vil instituttet få en fremgang i STÅ på ca. 3 %. 

- En række eksterne lektorater er nu opslået inden for spansk, en-

gelsk og tysk. 

- Undervisningsplanlægningen for F13 er gået i gang. SN skal god-

kende et foreløbigt udbud senest 1. september 2012. Dette skal der-

for gøres på augustmødet. 

 

Ad 4) Merit- og dispensationsudvalget (bilag 1) – punktet udgår  

 

Ad 5) Dispensation Skriveværksted Spansk (bilag 5) 

Der foreligger en dispensation til kurset Skriveværksted på spansk 

fra 2007, som aldrig er blevet indført i ordningen. Dispensationen 



 

SIDE 3 AF 5 er lavet i forhold til den originale 2005-ordning og ikke i forhold til 

den reviderede ordning fra 2011. Der indstilles til, at denne dispen-

sation også gælder i forhold til den reviderede ordning fra 2011. 

Nævnet godkendte indstillingen. Nævnet gør dog opmærksom på, 

at spansk skal være klar over, at ”alle hjælpemidler” også indbefat-

ter elektroniske hjælpemidler.  

 

Ad 6) Forløb for KA-studieordninger 

KA-moduler på 7,5 ECTS blev principgodkendt på sidste ekstraor-

dinære SN. Fagene har dermed fået grønt lys til at påbegynde ar-

bejdet. Da den engelske KA udelukkende består af frie emner vil 

der her være færrest overgangsproblemer - 7,5 ECTS moduler skal 

derfor indføres fra september 2013, hvilket indebærer at en ny stu-

dieordning skal indsendes til fakultetet senest 1. september 2012. 

Resten af uddannelserne kan følge fra september 2014, med sidste 

frist for indsendelse af endelig version til fakultetet 1. september 

2013.  

Der skal laves en form for homogenisering af specialer, praktik, 

muligheder for udlandsophold samt for eksamineringstid for 

mundtlige eksaminer, omfang af hjemmeopgaver og pensumkrav. 

Studienævnsformand og studieleder udarbejder et forslag til disse 

fælles rammer.  

Studieleder indkalder til et møde med fagkoordinatorerne i løbet af 

august eller september, da en eventuel tilkendegivelse om at følge 

forslaget om 7,5 ECTS moduler skal foreligge senest 1. oktober og 

følgende skal et udkast til en studieordning være klar senest 1. ja-

nuar 2013 for andre uddannelser end engelsk. Undersøgelsesarbej-

det skal igangsættes allerede nu – hvad vil dette betyde for fagene 

og hvad vil det betyde for de studerende. Herudover skal formalia 

fra eksterne parter som fakultetet og ACE Danmark afklares. 

Det bemærkes, at kurserne kan blive bundet på en uhensigtsmæssig 

måde, hvis visse kurser tilknyttes en bestemt prøveform – en afvik-

lingsbinding. Den anden mulighed er, at alle kurser kan bruges til 

alle moduler og dermed også alle eksamensformer. Dette betyder 

dog, at underviserne kan risikere at skulle eksaminere både mundt-

ligt, skriftligt og en hjemmeopgave inden for samme kursus. IKK 

bruger dette princip, så inspiration kan eventuelt hentes her.  

 

Ad 7) Mundtligt forsvar af specialer 

Fakultetet har meldt ud, at dette ikke er en realistisk mulighed, da 

mundtligt forsvar går imod det, fakultetet har arbejdet på de seneste 

år – som at nedsætte udgifter (bl.a. rejseudgifter) til eksterne censo-

rer.  



 

SIDE 4 AF 5 Studenterrepræsentanterne redegjorde for, at de studerende har en 

blandet holdning til spørgsmålet alt afhængig af, hvad de skal ar-

bejde med som færdige kandidater. En ideel løsning vil være at ind-

føre begge dele – en skriftlig specialebedømmelse samt et mundt-

ligt forsvar. Hvis det ikke er muligt, vil det bedste være, at de stu-

derende har mulighed for at vælge mellem de to.  

Punktet tages op til høring på Akademisk Lærermøde.  

Hvis muligheden for at indføre mundtligt forsvar skal afprøves, 

skal det være på initiativ fra de studerende – et forslag skal ligge 

klar snarest muligt til studieordningen for engelsk, som skal god-

kendes på mødet i august. 

 

Ad 8) Tilpasning af kompetencemålene til kvalifikationsrammen for 

Fransk KA (bilag 8) 

Det blev påpeget af ACE Danmark, at der var diskrepans mellem 

kompetencemålene og den samlede kompetenceprofil for uddan-

nelsen. Der er lavet nye kompetencemål for elementerne, så der er 

nu er bedre sammenhæng. SN godkender de nye kompetencemål. 

 

Ad 9) Strategi 2016 – opsummering 

- Der ønskes yderligere fokus på studiestarten.  

- Fokus på indlæring af fremmedsprog.  

- Enighed om at satse på at udvikle ÅU og efteruddannelsesaktivi-

teter – der skal udbydes BA-forløb i alle fag. Der skal herudover 

undersøges, om der er ressourcer til at starte nye forløb hvert andet 

år og ikke kun hver fjerde år, som det er nu. 

- Fokus på internationalisering 

- Fokus på KU’s sprogsatsning – fremmedsproglighed på KU. Der 

skal udbydes sprogkurser til studerende, som ikke studerer sprog. 

Tanken er, at der skal køre to kurser – et dagligdagssprogkursus 

samt et akademisk sprogkursus på de respektive fremmedsprog. 

 

Ad 10) Anonymitet ved skriftlig eksamen (bilag 10)  

Studerende skal nu bruge deres KU-brugernavn som eksamens-

nummeret – det betyder, at man derfor ikke længere er sikret ano-

nymitet. De studerende ønsker en klar udmelding om eksaminerne 

er anonyme eller ikke. Studienævnsformand og studieleder tager 

det med til USK-møde på fakultetet fredag og vender tilbage med 

svar. Hverken de studerende eller SN går nødvendigvis ind for 

anonymitet, men spørgsmålet skal i alle tilfælde afklares, så de stu-

derende ikke går til eksamen på falske eller uafklarede præmisser. 

 



 

SIDE 5 AF 5 Ad 11) Overholdelse af eksamensformalia 

Generelle dispensationer skal lægges i en folder, så alle kan finde 

dem. Den kommende studienævnssekretær skal sørge for, at denne 

mappe opdateres. I forbindelse med de nye studieordninger vil der 

komme flere tilfælde, hvor omfang og andet fastsættes af studie-

nævnet, så dette skal altid kunne tilgås – både af undervisere og af 

studerende. Der laves derfor et afsnit på studienævnets hjemme-

side, som skal fungere som ”bank” med disse informationer. 

 

Ad 12) Evt. 

Mødet i august fastsættes til tirsdag d. 21. klokken 10:15.  

Møder i efterårssemestret afholdes på tredje onsdag i måneden fra 

13:15-15:00. 

 

 

 

 


