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M Ø D E R E F E R A T  12. OKTOBER 2016 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk  

Møde afholdt: 12. oktober 2016, kl. 12.30-14.00  

Sted: Engerom, lokale 24.2.62  

Referent: Anne Kjølby  

Til stede: 

Jørgen Staun (studienævnsformand), Kirsten Kragh (studieleder), Erling 

Strudsholm (VIP germansk og romansk), Christian Benne (VIP germansk 

og romansk), Ulla Rahbek (VIP engelsk), Mikkel Gorm Kæregård Jørgen-

sen (studenterrepræsentant for germansk og romansk), Michael Hieronymus 

V. Hougaard (studenterrepræsentant for engelsk), Esther Hjort (studenterre-

præsentant for engelsk), Rico Birkedal Nielsen (studenterrepræsentant for 

engelsk), Karoline Rastenni (studenterrepræsentant for engelsk) og Anne 

Kjølby (referent, observatør).  

 

Afbud:  

Anna Vestergård Jacobsen (AC-vejleder, observatør), Marianne Boch (stu-

dienævnssekretær), Jan Gustafsson (VIP germansk og romansk). 

 

Formanden indleder med en kort præsentationsrunde af hensyn til de nye 

studenterrepræsentanter. Herefter flytter formanden lidt rundt på punkterne 

på dagsordenen: Punkt 5 blev flyttet op som første punkt af hensyn til Ea 

Feldfos, som deltager fra fakultetet og der blev indsat et nyt punkt om god-

kendelse af justeringer på KA-ordningerne på spansk, italiensk og fransk 

som nyt punkt 8.  



 

SIDE 2 AF 5 Ad 5) Institutionsakkreditering v. Ea Feldfos 

Rammesætning:  Danmark overgår til institutionsakkreditering i stedet for 

uddannelsesakkreditering  - det som f.eks. italiensk lige været igennem. Kø-

benhavns Universitet har forsøgt at finde fælles retningslinjer for evaluering 

af universitetets uddannelser. Ved institutionsakkreditering bliver det lettere 

at arbejde med nøgletal i forhold til indsatser på institutniveau – det bliver 

også lettere at åbne, ændre og nedlægge uddannelser.  

 

Herefter gennemgår Ea Feldfos tidsplanen for institutionsakkrediteringen, 

panelbesøg med de forskellige audit trails, deltagere fra Engerom, specifik-

ke audit trails for Engerom. Disse er uddannelsesevaluering og forsknings-

basering af små uddannelser.  

 

Man er velkommen til at henvende sig til Anne Kjølby, hvis man har 

spørgsmål eller hvis man vil vide mere om institutionsakkreditering på En-

gerom.  

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Formanden har ingen meddelelser. 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Næstformanden meddeler, at Engeroms Fagråd er blevet inviteret ind til at 

være medarrangør til et tværinstitutionelt arrangement i forhold til det 

kommende præsidentvalget i USA.  

 

Fagrådet planlægger i samarbejde med studienævnets formand et nyt rekrut-

teringsarrangement rettet mod de germanske og romanske fag i ugen efter 

efterårsferien. Mere under punkt 6. 

 

Fagrådet har modtaget en klage i forhold til fremmødekrav på Europæisk 

Kulturhistorie. De studerende har ikke følt sig informeret og har heller ikke 

følt at underviserne var informeret. Studieleder Kirsten Kragh forklarer, at 

der i dette tilfælde er kommet svar meget sent fra fakultetet. Studieleder og 

studienævnsformand har fuld forståelse for kritikken og er opmærksomme 

på problemet. 

 

Ad 3) Meddelelser fra studieleder 

Der er indkommet to klager over undervisning fra studerende. De er begge 

håndteret og der er sat en god dialog i gang.  

 

Der skal laves nye kandidatordninger på alle fag. I første omgang er det på 

engelsk men de øvrige uddannelser skal også inddrages i processen, da der 

skal tages beslutninger af principiel art. 



 

SIDE 3 AF 5 Ad 4) Orientering fra merit- og dispensationsudvalget 

Studienævnet tager oversigten til efterretning. Studieleder Kirsten Kragh op-

lyser mere generelt i forhold til dispensationer, at der er givet en række di-

spensationer i forhold til prøveform for studerende, som tager et kursus på 

Interkulturelle Markedsstudier som et frit emne på eget centralfag. Denne 

løsning har ikke været optimal, så dette tages op på et kommende studie-

nævnsmøde.  

  

Ad 6) Informationsmøde for fremtidige studienævnsrepræsentanter 

Fagrådet vil gerne rekruttere flere studerende fra fransk, tysk, portugisisk og 

italiensk til både fagråd og studienævn. Studienævnet bakker op om, at der 

afholdes et rekrutteringsmøde som sidste år i ugen efter efterårsferien. For-

manden og næstformanden aftaler to mødedatoer. 

 

Ad 7) Ny KA-ordning på engelsk 

Studieleder Kirsten Kragh indleder med at orientere om rammerne for den 

nye studieordning. Den økonomiske situation gør, at det er nødvendigt at 

spare betragteligt på nogle områder. Næsten en tredjedel af vores undervis-

ningsudgifter går til eksamen og eksamensadministration. Derfor skal der 

laves nye KA-ordninger med 15-ECTS moduler. Ordningerne skal gerne 

være nogenlunde identiske for alle uddannelser på instituttet – dog med 

plads til faglige forskellige og ikke mindst ønskede obligatoriske elementer 

på andre fag end engelsk. Modul 4 skal indeholde udprøvning af sprogfær-

dighed med ekstern censur. Specialet er også med ekstern censur. Herud-

over kan de øvrige moduler være uden censur. Af hensyn til forenkling og 

bevarelse af valgfrihed i forhold til kurser ønskes en struktur hvor Modul 1, 

2 og 3 er ens. Der arbejdes derfor på at undersøge mulige rammer og fleksi-

bilitet ved portfolio eksamen, idet alt tyder på at denne form kan rumme et 

stort og bredt spektrum af aktiviteter og afleveringer.  

 

Derudover diskuteres ønsket om aktiv deltagelse og fremmødekrav, som er 

opstået grundet instituttets store problem med frafald. Krav om fremmøde 

kan ifølge nogen have en opdragende effekt og dermed minimere frafald.  

 

Der ønskes en diskussion af følgende:  

Portfolio: Omfang af portfolio (16-20 sider er for lidt) samt formen generelt. 

Modul 4: 2,5 ECTS til mundtlig sprogfærdighed og 2,5 ECTS til skriftlig 

sprogfærdighed. Man kunne f.eks. udpege to kurser til modul 4 kurser. Der 

kunne dermed være tre timers undervisning til det faglige indhold og 1 ti-

mes undervisning til sprogfærdighed.  

Krav om fremmøde samt krav om aktiv deltagelse som forudsætning. 

 

Kommentarer fra nævnet samt svar fra studieleder Kirsten Kragh:  



 

SIDE 4 AF 5 Erling Strudsholm: Der skal ikke slækkes på kvalitetskrav – der skal mini-

mum kræves 25 siders materiale for 15 ECTS. Portfolio med tre deleksami-

ner er meget – for italiensk ville det være bedre med to. Italiensk vil desu-

den gerne beholde en oversættelseseksamen til 7,5 ECTS. Det er desuden 

vigtigt at have et tydeligt mobilitetsvindue. Tilstedeværelseskrav hører ikke 

hjemme på en kandidatstudieordning. Til sidst skal der skal stilles præcise 

krav til hvad et mundtlig oplæg skal indeholde. Det kan være del af en kon-

ference, noget med feedback og andet. Det kan være svært at udbyde kurser 

hvert semester udelukkende med en eksamensform. De mindre fag er ofte 

nødt til at udbyde reducerede forløb, hvor studerende bruger et kursus til fle-

re forskellige eksaminer. 

Studieleder Kirsten Kragh: Der skal selvfølgelig forsøges at finde en løs-

ning på disse individuelle ønsker, men det er nok ikke muligt at gå ned til 

7,5 ECTS da princippet om at ingen eksamen må tælle mindre end 15 ECTS 

vejer tungt. 

 

Christian Benne: God ide at reducere antallet af eksaminer og lave moduler 

på 15 ECTS. 16-20 sider er dog ikke nok. CB er skeptisk over for portfolio-

modellen. Dels af praktiske grunde – der er mange studerende der ikke afle-

verer til tiden – hvad gør man ved dem? Også af faglige årsager da det ikke 

nødvendigvis er godt på kandidatuddannelsen at skrive små bidder – det er 

bedre med større sammenhængende opgaver. Tilstedeværelseskrav er fint på 

BA-uddannelsen men ikke på KA-uddannelsen, hvor det ikke giver mening.  

Studieleder Kirsten Kragh: Der skal være faste rammer for portfoli-

eksamenen. Formen skal dog være fleksibel og dermed kunne rumme, at det 

færdige produkt bliver en længere hjemmeopgave. Portfolio kan f.eks. bestå 

af delkapitler af en hjemmeopgave.  

 

Ulla Rahbek: Ikke tilhænger af fremmødekrav. Tilhænger af portfolio-

eksamen – det giver en fleksibilitet til underviser. Bl.a. kan mere arbejde af-

vikles i løbet af kurset. Der skal gerne være flere former inden for denne ty-

pe eksamen. En kan være aflevering i små bidder, responspapirer og andet – 

dette passer måske godt på sproglige discipliner men ikke på litterære.  

Studieleder Kirsten Kragh: Der skal være et afsluttende produkt. Dette kan 

dog godt bestå af flere delprøver og delkarakterer, men der skal være noget 

afsluttende, som kan bedømmes.  

 

Mikkel Kæregård Jørgensen: Positivt med 15 ECTS moduler – det giver 

faktisk en reel valgfrihed for germansk og romansk. Der bliver også mere 

tid til fordybelse – der er tid til flere og længere tekster. I forhold til portfo-

lio kan man tænke mere over selvevaluering i forhold til sproglig udvikling 

– på spansk bruges et skema hvor studerende skal evaluere egen sproglig 

udvikling før de kan få feedback fra underviseren. Det er spild af tid og 



 

SIDE 5 AF 5 kræfter med fremmødekrav og tvungen aktiv deltagelse. De studerende på 

kandidatuddannelsen kommer af sig selv og motiveres ikke af tilstedeværel-

seskrav. 

 

Michael Hieronymus V. Hougaard: Enig med de andre. Det er vigtigt med 

15 ECTS og tid til fordybelse. Fremmødekrav hører ikke hjemme på KA-

uddannelsen. Hvis et modul skal bestå af to kursusforløb, så skal der være 

en tydelig sammenhæng mellem kurserne.  

Studieleder Kirsten Kragh: Det skal være op til de enkelte uddannelser og 

kursusudbud hvorvidt man ønsker moduler med to kursusforløb eller et 

samlet modul. 

Esther Hjort og Karoline Rastenni: Det er et mærkeligt signal at sende med 

mødepligt for kandidatstuderende. Portfolio-eksamen i forhold til studenter-

oplæg – det kunne måske være en ide at studerende skulle være klar til at 

holde et minioplæg hver gang. Ellers forbereder de sig måske til den eneste 

gang. Feedback er klart at foretrække.  

Studieleder Kirsten Kragh: Der skal selvfølgelig tilbydes feedback hvis stu-

derende afleverer til tiden. 

 

Rico Birkedal Nielsen: Fremmødekravet er uhørt allerede på andet år af ba-

cheloruddannelsen. Portfolio-eksamen lyder meget spændende og godt med 

fleksibilitet.  

 

Ad 8) Godkendelse af justeringer på KA-ordninger på spansk, italiensk 

og fransk 

Justeringerne godkendes. 

 

Ad 9) Eventuelt 

Næstformanden henstiller til at onsdag eftermiddag friholdes for undervis-

ning. Det er svært at få studerende til at møde frem og engagere sig i diverse 

råd og udvalg, hvis der ikke er et fast tidspunkt til møder.  

 

Studieleder Kirsten Kragh forklarer, at onsdag eftermiddag generelt frihol-

des af hensyn til møder for HVIP. Derfor kan der i princippet godt være un-

dervisning af DVIP samt andre forelæsningsrækker. Det kan være svært at 

imødekomme dette ønske i forhold til lokaler, men studieleder vil nævne det 

for skemalæggerne.  

 

Studienævnets kontaktside på KUnet er opdateret og henviser nu til den eks-

terne hjemmeside. 

 

Jørgen Staun   Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen 

Studienævnsformand   Næstformand 


