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Til stede 

Johan Pedersen (VIP germansk og romansk), Anna Sandberg (VIP 

germansk og romansk), Ulla Rahbek (VIP engelsk), Christian Jensen 

(studienævnsformand), Rico Birkedal Nielsen (studenterrepræsentant for 

engelsk), Karoline Rastenni (studenterrepræsentant for engelsk), Anna 

Nørgaard Sørensen (studenterrepræsentant for engelsk), Anne Kjølby 

(observatør) og Marianne Boch (referent) 

Afbud fra 

Kirsten Kragh (studieleder), Jan Lindschouw (VIP germansk og romansk), 

Birgitte S. Schmidt (studenterrepræsentant for germansk og romansk), 

Ingrid Døssing (studenterrepræsentant for germansk og romansk), Niclas 

Camilo Frøstrup (studenterrepræsentant for germansk og romansk), Esther 

Kamille Hjorth studenterrepræsentant for germansk og romansk) og Sofie 

Vindis (observatør). 

 
Dagsorden 

 
Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Punkt 3 udgår, da studielederen er på konference. Punkt 9 udgår – 

det er ikke behov for dette punkt – det flyttes til meddelelser fra 

formanden. 
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Formanden havde følgende meddelelser: 

a) BA-optag: Tallene ser ikke gode ud, dog var italiensk ikke 

korrekt, da optaget på propædeutik pr. 1. februar, 2020 ikke var 

indeholdt i tallet. [Efter mødets afholdelse er det dog blevet 

meddelt at optaget så lidt bedre ud end først udmeldt. CJ] 

b) Studiemiljøundersøgelsen – fritekstsvar. De sendes videre til 

studienævnet. Der er et generelt ønske om at lave sociale 

arrangementer med et fagligt indhold. Dette sættes på som et 

punkt til næste studienævnsmøde. 

c) Aftagerpanelet: Mødet med aftagerpanelet d. 23. oktober, her 

det hovedsageligt for at møde ny institutleder Tina Lupton, for 

at høre lidt om hendes overvejelser om Engerom. 

d) Ændringer i sideantallet for specialer: pr. 1. november, 2019 

ændres sidetallet i alle ældre studieordninger, så omfanget er 

50-60 normalsider. 

e) ”Praksis i forbindelse med dokumentation ved ansøgninger – et 

studienævnsmedlem har snakket med dekanatet om 

studienævnets praksis ang. dokumentation i forbindelse med 

særligt følsomme sager. Derefter har prodekanen nævnt dette 

på et møde i U & S, hvor det er blevet fremlagt at studienævnet 

har krævet billeddokumentation. Dette er ifølge formanden ikke 

tilfældet og han har informeret dekanatet om studienævnets 

praksis.” 

 
 

Ad 2) Meddelelser fra Næstformanden 

Ingen bemærkninger 

 

 
Ad 3) Meddelelser fra studielederen 

Punktet udgik, da studielederen havde meldt afbud. 

 
Ad 4) Orientering fra merit- & dispensationsudvalget 

Bilag 1 blev uddelt under dette punkt og medlemmerne fik 5 min. 

til gennemlæsning inden der blev mulighed for at stille spørgsmål 

til afgørelserne. Studienævnets medlemmer stillede spørgsmål til 

ansøgning nr. 10 og 17. Formanden og Marianne Boch redegjorde 

for udvalgets beslutninger. 

Orienteringen tages til efterretning. 

Herefter drøftede studienævnet sag nr. 20 på oversigten, bag 

lukkede døre. Ansøger søger om dispensation til at ændre 

aktiviteterne i en portfolieeksamen så et mundtligt oplæg 

konverteres til en hjemmeopgave, da hun er på studieophold i 

 
SIDE 2 AF 44 



 

 

 

udlandet og derfor ikke kan være fysisk til stede i undervisningen 

Så denne også er en portfolieeksamen. 

Studienævnet havde en general diskussion af portfolio prøveformen 

og muligheden for at ændre aktivitetstyper. 

Studienævnet imødekommer ansøgningen om 2 skriftlige opgaver. 

 

 
Ad 5) Opfølgningsplan MIF 

Studienævnet havde ingen bemærkninger til opfølgningsplanen, 

som herefter godkendes. 

 

 
Ad 6) Studiestartprøve KA 

Prøven har til formål at undersøge, om studerende påtænker at 

starte på uddannelsen. På BA drejer den sig om motivation for 

studievalg. Nævnet afviser det forslag, som er fremsendt som bilag. 

Det foreslås i stedet, at studiestartsprøven består af den studieplan, 

som studerende alligevel bliver bedt om at lave i løbet af 

studiestarten. Derfor skal der laves et nyt udkast til en 

studiestartsprøve, som fremsendes i mailhøring inden nævnet kan 

tage endelig stilling til punktet. 

 
Ad 7) Sagsnotat vedr. fjernprøve 

Studienævnet aftalte at der kan sendes kommentarer eller 

ændringsforslag til sagsnotatet om fjernprøve til Formanden eller 

Marianne senest på fredag d. 23. august. Herefter vil formanden 

sørge for at sende et høringsvar, hvis det bliver relevant. 

 
Ad 8) KA-profiler 

Kort orientering – profilerne bliver ”uformelle” på den måde at de 

ikke kræver ændringer i studieordningerne. De indeholder alle 

(undtagen den gymnasierettede profil) 75 ECTS: 30 ECTS fra 

tilvalg, 15 ECTS som frit emne på centralfag samt et speciale. 

Studerende får dermed et supplerende papir på, at de har 

specialiseret sig inden for en af profilerne, men dette vil ikke 

fremgå af de officielle eksamensbeviser fra KU. 

Punktet sættes på dagsorden igen til studienævnsmødet i 

september. 

 
Ad 9) Specialer – punkt udgik, der blev i stedet orienteret under 

meddelelser 

 
Ad 10) Eventuelt 
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Anne Kjølby meddelte, at Studenterrepræsentanterne i SN er meget 

velkomne på Institut konferencen Modern Languages-dag den 11. 

september. Anne sender link til program. 

Der er fastsat følgende mødedatoer i E19 

18/9, 23/10, 20/11 og 11/12. Alle dage er 13:15-15:00. 
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