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M Ø D E R E F E R A T  15. DECEMBER 2016 

Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk  

Møde afholdt 4. januar 2017, kl. 13.00-14.00  

Sted Engerom, lokale 24.2.62  

Referent Marianne Boch  

Til stede 

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

Strudsholm (VIP germansk og romansk), Ulla Rahbek (VIP engelsk), Ken 

Farø (VIP germansk og romansk), Christian Benne (VIP germansk og ro-

mansk), Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen (studenterrepræsentant for ger-

mansk og romansk), Michael V. Hougaard (studenterrepræsentant for en-

gelsk), Rico Birkedal Nielsen (studenterrepræsentant for engelsk), Karoline 

Rastenni (studenterrepræsentant for engelsk), Esther Kamille Hjorth. Jørn 

Boisen (Institutleder) 

Fraværende 

Jan Gustafsson (VIP germansk og romansk), Anna Vestergård Jacobsen 

(observatør) og Anne Kjølby (observatør).     

Dagsorden 

 

Ad 1) Reduktion i brug af intern censur 

Forslaget har tidligere været drøftet på studienævnsmødet den 15. december, 

hvor studienævnet ikke kunne tilslutte sig forslaget, dels fordi det bryder 

med en lang tradition for to bedømmere på skriftlige eksaminer, og dels for-

di studienævnets medlemmer ikke følte sig nok oplyst om baggrunden, kon-
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SIDE 2 AF 33 sekvenserne og erfaringerne med overgang til en bedømmer.  

 

Institutleder Jørn Boisen indledte kort med begrundelse for sin deltagelse, 

og redegjorde for baggrunden for forslaget om reduktion i brug af intern 

censur, som alene er økonomisk begrundet og understregede, at forslaget har 

et indbygget sikkerhedsnet ved tvivlsspørgsmål, så en medbedømmer kan 

inddrages. Inddragelse af medbedømmer kan f.eks. være ved dumpekarakte-

rer, ved karakteren 12 eller ved andre eventuelle tvivlsspørgsmål. 

Institutleder Jørn Boisen kunne oplyse, at der skal sparres uanset hvad, så 

hvis ikke besparelsen opnås ved reduktion i den interne censur skal der spar-

res andet steds, f.eks. på studievejledningen, introforløb, RUS-tur eller tuto-

rerne.  

 

(Institutleder Jørn Boisen forlader herefter mødet.) 

 

Formanden anbefaler at forslaget godkendes og følges tæt. Formanden kan 

oplyse at man på Engelsk allerede har 3 fag med afsluttende semesteropga-

ver (Skriftlig formidling, Grammatik & perspektiver i sprogbeskrivelsen 1 

og Fonetik), som de sidste ca. 10 år har været bedømt med én bedømmer 

uden problemer. 

 

Herefter gives ordet til studienævnets medlemmer. 

    

MKJ: Hvordan sikrer vi de studerende retssikkerhed fremover. De studeren- 

de bliver bedømt  

bedre i folkeskolen og gymnasiet end på Universitetet, ved overgang til én  

bedømmer.  

MKJ var desuden forundret over, at foretage denne konsekvensændring ved 

alle skriftlige eksaminer med intern censur, når man ikke har set resultatet af 

det pilotprojekt, der kører nu for udvalgte fagelementer på engelsk.  

 

KK præciserede, at dette ikke er et pilotprojekt men blot de eksaminer, hvor 

det kunne lade sig gøre at overgå til en bedømmer ved vintereksamen 2016  

grundet arbejdspres på 

fakultetet. Det har hele tiden været tanken, at brede det ud på de andre ek- 

saminer, når ressourcerne var til det. 

 

KF: Foreslår at eksaminator fortsat skal sende eksamensspørgsmålet til god- 

kendelse hos censor, inden eksamen.   

 

Der var bred enighed om, at dette skulle fortsætte fremover. 

  

CB: Udtrykker bekymring for, om det kan fører til at nogle undervisere bli- 



 

SIDE 3 AF 33 ver favoritter blandt de studerende, fordi de studerende ved at de kan få en  

god karakter hos denne underviser. RBC fortæller at dette allerede fore- 

kommer, med den nuværende ordning. 

  

UR: Forslaget vil sikkert øge de studerendes ønske om feedback – dette skal  

medregnes i den samlede arbejdsbyrde. Dernæst gøres opmærksom på, at 

undervisernes retssikkerhed er udsat, da man som underviser måske vil blive  

mere nervøse ifm. bedømmelsen. 

 

Faggrupperne, er kommet med konkrete forslag til kurser, som bør undtages 

denne ordning grundet faglige hensyn. Heraf blev følgende godkendt.  

 

Spansk: Valgfag skriftlig formidling BA og Skriftlig sprogfærdig 

hed KA. 

 

Italiensk: Tekst-, film- & medieanalyse 2. 

 

Herudover blev det besluttet at skriftlige eksamener på tysk, fransk, spansk, 

italiensk og portugisisk KA fortsat skal have to bedømmere, da der i de fle-

ste tilfælde er så få studerende på holdet, at forløbet snarere bliver vejled-

ning end egentlig undervisning og underviseren derfor får en tættere relation 

til de studerende. 

 

 

Opsamling: Efter en grundig debat, vurderer formanden at der er  

flertal for at godkende forslaget, og at studienævnet derfor kan godkende  

forslaget dog med de nævnte undtagelser.  

Eksamensspørgsmålet skal fortsat sendes til godkendelse hos en censor, in 

den eksamen.   

 

  

Ad 2) Evt.: 

Næstformand Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen skal på studieophold i  

F17; derfor erstatter Rico Birkedal Nielsen ham som næstformand og som 

repræsentant i merit- & dispensationsudvalget.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jørgen Staun   Mikkel Gorm Kæregård Jørgensen 

Formand for studienævnet  Næstformand for studienævnet 


