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SIDE 2 AF 7 8. MIF – Master i fremmedsprogspædagogik (bilag 11). Drøftelse og 

beslutning 
9. Undervisningsevaluering (bilag 8, 8a & 8b). Drøftelse og beslut-

ning 
10. Undervisningsramme (bilag 9, 10a, 10b, 10c, 10d & 10e) Oriente-

ring og godkendelse 
11. Høringssvar i forbindelse med ny lov om akkreditering (bilag 12-16) 
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14. Eventuelt 

 

Ad. 1) Meddelelser fra formanden 

’Tilvalgsproblematikken’ (tilvalgspakker skal kunne genfindes i akkre-

diterede studieordninger) er blevet afblæst/udsat i første omgang, på 

grund af en mulig kommende institutionsakkreditering. Der vil derfor 

ikke på nuværende tidspunkt blive lukket studieordninger på den bag-

grund og ændringer (revision af studieordninger), som er sendt til Fakul-

tetet vil blive genoptaget.  

Der er møde med Aftagerpanelet den 14. november 2012. På dagsorde-

nen er der Status for uddannelserne, Sprogfagenes situation i gymnasiet, 

Samarbejde med CBS om kandidatuddannelse i fransk, spansk og tysk, 

Kandidatuddannelsernes fremtid og Instituttets udbud af efteruddannelse 

i fremtiden. 

Valg til studienævn, her er der sendt en prioriteret liste fra VIP-siden. 

Der er dermed fredsvalg på VIP-siden. 

 

Ad. 2) Meddelelser fra næstformanden 

Der er fundet kandidater til studienævnsvalget for studentersiden, her 

bliver også fredsvalg.  

 

Ad. 3) Meddelelser fra Studieleder 

14 ugers semestre bliver indtil videre implementeret som 12 ugers kon-

frontation med forberedelse + 2 ugers øvelser/vejledning med præsens-

betaling til underviseren. Denne ordning bevares i foråret 2013 (F13) og 

er tænkt som en glidende overgang til implementering af det fulde 14-

ugers semester fra efteråret 2013. 

Det forventes også, at der fra efteråret 2012 (E13) skal arbejdes med 12 

timers uger. Ikke nødvendigvis på én gang, men med start fra E13. Det 

er især 3. og 4. semestre der skal der arbejdes på, da der ikke er 12 ti-

mers undervisning på disse semestre. Der kan eventuelt afholdes studie-



 

SIDE 3 AF 7 tekniske kurser med instruktorer. Der arbejdes på at udrede hvorvidt det 

skal være forskningsdækket undervisning. 

CBS samarbejdsudvalget har afleveret en rapport til rektorerne den 1. 

november, som stiller forslag til det videre samarbejde. Der vil komme 

flere informationer senere. 

Der har igennem den senere tid været forskellige ansættelser, der er stil-

linger under besættelse og i opslag. Det er stillinger, som har ligget i 

bemandingsplanen, men nu er rykket frem pga. de midler der er afsat til 

12 timers undervisning. Fagmiljøerne er blevet bedt om, at forholde sig 

til fremtidige stillinger til opslag. 

 

Ad. 4) Merit- og dispensationsudvalget (bilag 1). Orientering 

Bilag uddelt på mødet. Bilaget er desværre ikke en fuldstændig oversigt 

over de behandlede sager fra sidste periode til nu. 

 

Ad. 5) BA 2012-studieordninger. Orientering 

Tekniske og praktiske administrative forhold gør, at BA 2012 studieord-

ninger vil blive opdelt i mindre eksamensaktiviteter. Det er i den forbin-

delse vigtigt at understrege, at betydningen i forhold til det pædagogiske 

og holistiske arbejde med moduler og sammenhæng i studieordningerne 

fastholdes. Det er stadig vigtigt at tænke i sammenhænge på tværs af 

søjlerne, bl.a. ved undervisningsplanlægning. 

 

Ad. 6) Vejledninger til BA 2012-ordninger (bilag 2-6). Orientering 

og godkendelse 

Der var nogle specifikke korrektioner til vejledningerne, som vil blive 

taget til efterretning og ændret. Vejledningerne vil blive gennemgået nø-

je og korrekturlæst inden offentliggørelsen.  

 

Tysk: der er mange skriftlige opgaver, som er forholdsvis lange og 

nævnets medlemmer undrede sig over omfanget. Der opfordres til at se 

på omfanget af opgaverne og gerne nedjustere omfanget, f.eks. Modul 6.  

 

Fransk: Hvis man på Fransk ønsker at bruge termen ’Vejledende læse-

omfang’ skal den defineres. Er der f.eks. tale om vejledende fra undervi-

sers eller de studerendes side?  

 

Derudover var der nedenstående kommentarer og overvejelser til vej-

ledningerne: 

 

Det kunne være en god ide med en gennemskrivning, så der bliver en 

mere ens tone i hele dokumentet. Både i de enkelte dokumenter og i vej-



 

SIDE 4 AF 7 ledningerne som helhed. Dette kan på grund af tidspres ikke lade sig gø-

re på nuværende tidspunkt, men bliver taget med i det videre arbejde 

med vejledningerne. 

 

SN spurgte til hvilken status vejledningerne har? 

Hvis vejledningerne bliver godkendt af SN har det status af en SN be-

slutning. Man har f.eks. godkendt, at der skal afleveres x antal opgaver 

m.m. og dermed har det samme status som studieordningerne. Forskel-

len er, at vejledningerne kan ændres ved en SN beslutning, mens studie-

ordningerne kun kan tages op til revision hvert 3. år og en ændring er 

længe undervejs. 

 

Pensum er det antal sider der opgives til eksamen. Pensum kontra vejle-

dende læsning/læseomfang kan med fordel tages op i fagmiljøerne.  

SN foreslår at der, hvor der er tale om en bunden mundtlig eller skriftlig 

eksamen skal der være pensum; det skal defineres om det er individu-

elt/fælles og antal normalsider. Ved aktiv undervisningsdeltagelse er der 

prøveform B – til den prøveform går man op i det opgivne pensum. 

 

SN foreslår, at der indkaldes til et møde med fagkoordinatorerne, hvor 

hvert fag gennemgås. Den endelige beslutning udsættes til december 

mødet. 

 

Ad. 7) CIP – moduler til Engelsk BA studieordning (bilag 7). Drøf-

telse og beslutning 

CIP har hidtil haft 2 kurser udbudt, til 7,5 og 15 ECTS som har kunnet 

tages af internationale studerende. Men på baggrund af Strategi 2012, 

sprogstrategisk udvalg og ønsker fra andre fakulteter, institutter og stu-

derende ønskes det at udvide tilbuddet til også at indbefatte et 2,5 ECTS 

kursus. Samt at finde en model, hvor kurserne bliver integreret i Engelsk 

grunduddannelsen som tilvalgsfag, der således åbner op for, at både 

danske studerende, full degree studerende og udvekslingsstuderende fra 

udlandet kan deltage i kurserne i fremtiden. 

  

Studielederen understregede at modulet skal være tilvalg inden for eget 

fag. 

 

SN drøftede oplægget, som de i udgangspunktet var enige i. Dog kan der 

ikke være Aktiv undervisningsdeltagelse bedømt med 7-trins-skalaen. 

Aktiv undervisningsdeltagelse skal være med bestået – ikke-bestået. 

Hvis der skal give en karakter skal den gives for hjemmeopgaven. 

 

Hvis der skal karakter til for alle skal det være en hjemmeopgave under 

forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. 

 

SN foreslår derfor følgende eksamensformer til fagelementerne: 

 



 

SIDE 5 AF 7 2,5 ECTS – Aktiv undervisningsdeltagelse, bestået/ikke bestået 

7,5 ECTS – Hjemmeopgave med aktiv deltagelse, 7-trins-skalaen 

15 ECTS - som den er med Bunden mundtlig med materiale (portfolio), 

7-trins-skalaen. 

  

Termen ’expected’ bruges “Students are expected to turn in copies of the 

multiple drafts (1st, 2nd and final) of their completed assignments for 

the course” (særlige bestemmelser, 7,5 ECTS fagelement).  

Nævnets medlemmer ønsker at vide om det er obligatorisk eller ej? Hvis 

det er obligatorisk, så skal det stå der, ellers ikke. 

 

Godkendt under ovenstående forudsætninger. 

 

Ad. 8) MIF – Master i fremmedsprogspædagogik (bilag 11). Drøftel-

se og beslutning 

MIF fik en betinget akkreditering og der er derfor lavet ændringer af 

studieordningen, så den kan leve op til akkrediteringskravene.  

  

Ud over diverse formelle tilpasninger til den nye skabelon, herunder 

samling og anden placering af visse oplysninger, er særligt at bemærke: 

 

 Sekvensen ”Uddannelsen udbydes som enkeltfag og oprettelsen af 

de enkelte moduler afhænger af efterspørgslen” udgår, da første pe-

riode modsvares af ”Alle moduler kan tages enketvis” (§ 11, stk. 2), 

og da oplysningerne i anden periode om det konkrete udbud i stedet 

bør meddeles på uddannelsens hjemmeside.  

 Modul 3: ”Ved gruppeprøve forøges omfanget til 38-40 normalsi-

der” (aftalt pr. mail) er ændret til ” Ved gruppeprøve forøges omfan-

get med 19-20 normalsider pr. deltager” (da der kan væøre op til 3 

deltagere) 

 Modul 6, Særlige bestemmelser: ”Eventuel omprøve afvikles efter 

den studerendes eget valg, enten ved indlevering af omarbejdet ma-

sterprojekt eller ved indlevering af et nyt masterprojekt” er ændret til 

”Ved omprøve kan den studerende indlevere hjemmeopgaven med 

samme emne eller vælge et nyt emne”. 

 

SN’s behandling giver anledning til følgende kommentarer:  

 

Fagelement Masterprojekt, i beskrivelsen står 30 ECTS. Der er ikke helt 

konsekvens hvad angår ECTS, ordningen skal gennemgås i forhold til 

vægtningen af ECTS ud fra den gamle ordning, der skal være samme 

ECTS vægt. 

 

Godkendt under ovenstående forudsætninger. 

 

Ad. 9) Undervisningsevaluering (bilag 8, 8a & 8b). Drøftelse og be-

slutning 



 

SIDE 6 AF 7 Der lægges evalueringsskemaer ud på dansk til alle andre fag end en-

gelsk. På engelsk vil de være på engelsk. 

 

Der bliver lagt et skema ud til alle undervisningsforløb, for hver under-

viser.  

 

Evalueringen bliver aktiveret mandag den 19. november kl. 8.00. Der er 

deadline den 1. december og undervisererne skal derefter generere en 

rapport, som sendes til studienævnet, med c.c. til fagkoordinatoren. 

 

Hvis ikke der er genereret en rapport den 15. december, vil studieadmi-

nistrationen generere en rapport. 

 

Der blev spurgt om det er en mulighed at korte mængden af spørgsmål? 

Dette vil eventuelt blive taget op til næste evaluering. Det vil være en 

fordel hvis der sendes link med til studieordningerne.  

 

Både undervisere og studieadministration opfordrer til evaluering i peri-

oden 19. november – 1. december. Studieadministrationen vil åbne for 

evalueringen den 19. november og den lukkes igen den 7. december. 

 

Ad. 10) Undervisningsramme (bilag 9, 10a, 10b, 10c, 10d & 10e) 

Orientering og godkendelse 

I forbindelse med ny procedure for undervisningsplanlægning skal stu-

dienævnet godkende undervisningsrammen for instituttet.  

 

Udgangspunktet er at planlægge undervisningen tre år frem i tiden. For 

at overskueliggøre planlægningen opdeles arbejdet med at planlægge og 

skemasætte undervisningen i tre faser:  

 

 Undervisningsramme 

 Undervisningsplan 

 Undervisningsskema 

 

Den grundlæggende ramme godkendes en gang for alle af studienævnet. 

Hvis ændringer ønskes i forhold til et givet semester, skal dette godken-

des af både studienævn og ledelse. Undervisningsrammen etableres, 

godkendes og videreskrives derefter år for år.  

SN godkender rammen.  

 

Ad. 11) Høringssvar i forbindelse med ny lov om akkreditering (bi-

lag 12-16) Drøftelse og beslutning 

Den nye lov om akkreditering vil erstatte den nuværende uddannelses-

akkreditering med institutionsakkreditering.  

Studienævnet har ingen indvendinger og beslutter at bakke op om 

KU’s høringssvar.  



 

SIDE 7 AF 7 Ad. 12) Besøg i SN af dekan og studiechef. 

Det blev drøftet om der var nogle spørgsmål, emner eller andet som 

nævnets medlemmer ønsker at have på dagsordenen til næste møde, 

hvor der vil være besøg af dekanen og studiechefen for Det Humanisti-

ske Fakultet. Nedenstående punkter blev besluttet: 

 Oplæg til 12 timers undervisning pr. uge 

 Nye KA studieordninger – forholdet mellem bindinger eller ikke 

bindinger.  

 14 ugers semestre 

 

Ad. 13) Årets underviser og årets studerende 

Skal der kåres en årets underviser og årets studerende? Efter en kort 

drøftelse blev det besluttet at konceptet skal gen - og gennemtænkes. 

Det skal tages op til revision. Punktet skal tages op igen på marts mø-

det. 

 

Ad. 14) Eventuelt 

En principiel diskussion – hvad gør man ved studerende, der klager over 

en underviser? Nævnet besluttede, at klagen sendes til studieleder og 

institutleder, som behandler den videre. 

 

 


