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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 22. marts 2017, kl. 13.15-15.00  

Sted Engerom, lokale 24.2.62  

Referent Marianne Boch  

Til stede 

Kirsten Kragh (studieleder), Erling Strudsholm (VIP germansk og ro-

mansk), Ulla Rahbek (VIP engelsk), Christian Benne (VIP germansk og ro-

mansk), Jan Gustafsson (VIP germansk og romansk), Rico Birkedal Nielsen 

(studenterrepræsentant for engelsk), Karoline Rastenni (studenterrepræsen-

tant for engelsk), Esther Kamille Hjorth (studenterrepræsentant for ger-

mansk og romansk), Jonas Tobias Milner (studenterrepræsentant for ger-

mansk og romansk), Sebastian Primdahl Olesen (studenterrepræsentant for 

germansk og romansk), Anna Vestergård Jacobsen (observatør), Anne 

Kjølby (observatør) og Marianne (referent). 

Fraværende 

Jørgen Staun (studienævnsformand).     

Dagsorden 

 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 

Ingen meddelelser, da formanden er syg.  

 

 

 

29. APRIL2017 



 

SIDE 2 AF 4 Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

Næstformanden meddeler, at de studerende har startet en under-

skriftsindsamling i forhold til behov på biblioteket. 

Fagrådet arbejder fortsat på projektet med en blåbog. Tanken er at 

det bliver en blåbog om Instituttets undervisere, som vil blive udle-

veret til nye studerende ved studiestart.    

 

Ad 3) Meddelelser fra studielederen 

Studielederen har følgende meddelelser: 

a) Studienævnet skal indstille max. 3 kandidater til årets undervi-

serpris. Fristen er den 5. maj, derfor aftalte studienævnet, at stu-

denterrepræsentanterne, går tilbage og tænker over mulige kan-

didater som studienævnet kan indstille. På SN-mødet i april, vil 

studienævnet træffe afgørelse om, hvem der indstilles.  

b) Annette Moe har bedt studienævnet om tilbagemeldinger på et 

høringssvar vedrørende implementering af 12-mandsudvalgets 

anbefalinger. Studienævnet tilføjede enkelte kommentarer og 

godkendte herefter hørringssvaret. 

c) Der er afholdt møde med CBS vedrørende evaluering af den 

nye IKM-uddannelse.  

d) EU-domstolen har rettet henvendelse til studielederen, da de ef-

terspørger kandidater med en uddannelsesprofil med kombinati-

onen af sprog og jura. Studielederen har derfor afholdt møde 

med studielederen for Jura og der arbejdes på at udvikle et sam-

arbejde. 

e) Arbejdet med de nye KA-uddannelser (engelsk undtaget) er på-

begyndt. Studienævnets frist for indlevering af materiale er den 

1. november.   

f) Studielederkredsen har udarbejdet et notat til Prodekanen for 

uddannelser, om udfordringerne med 8-timerskravet på uddan-

nelser med meget små hold/optag og med et forslag til tilpas-

ning. 

g) Studielederkredsen har holdt møde vedrørende frafaldsmonito-

rering og blev præsenteret for et nyt system; Machine Learning, 

som skal monitorere på studenterfrafald.  

 

Ad 4) Orientering fra merit- & dispensationsudvalget 

Nævnet tager orienteringen til efterretning. 

 

Ad 5) Uddannelsesredegørelse  

Da Rico og Karoline skulle deltage i Engelsk lærermøde, forlod de 

kort SN-mødet (13.30-14.00). Derfor blev der byttet om på dagsor-

dens oprindelige punkt 5 og 6, så begge studenterrepræsentanter for 



 

SIDE 3 AF 4 engelsk, kunne deltage i godkendelsen af formulering af de særlige 

bestemmelser i Modul 4.  

I forbindelse med Engeroms uddannelsesredegørelse, diskuterede 

Studienævnet, instituttets kapacitetstal, frafald og gennemførsel. 

Hvorfor ser tallene ud som du gør, hvad eller hvor kan vi justere så 

tallene ændres i positiv retning? Erling Strudsholm gjorde opmærk-

som på en mulig fejl i optage-tallene. 

Der var dog enighed om, at også udefrakommende faktorer spiller 

en rolle, som Universitetet ikke har indflydelse på.  

Studienævnet havde forud for mødet, modtaget kommentarer til ud-

dannelsesredegørelsen, fra portugisisk fagleder, Sandi Michele de 

Oliveira. 

Anne Kjølby og Kirsten Kragh samler op på studienævnets diskus-

sion og sender studienævnets input til Uddannelse og Studerende 

Uddannelseskvalitet.     

Ad 6) Ændring i Modul 4 – Engelsk KA 2017-ordning 

Studieleder Kirsten Kragh redegjorde kort for forløbet vedrørende 

ændring i beskrivelsen af prøveformen/særlige bestemmelser til 

Modul 4 i den nye KA 2017-studieordning i engelsk. Studienævnet 

godkendte den nye formulering:  

Special provisions:  

The exams in Free Topic 4, Academic Performance and Free Topic 

4, Oral Proficiency in English are taken together but are assessed 

separately and graded individually. 

 

The oral exam will be a discussion of the text produced at the writ-

ten exam in Free Topic 4, Written Proficiency in English, but can 

include further perspectives within the chosen topic.  

 

Ad 7) Kursusbeskrivelser Engelsk KA 2017-ordning 

Studienævnet gennemgik de indkommende kursusbeskrivelser med 

henblik på for at sikre en nogenlunde jævnfordeling af emner og 

prøveformer, samt at sikre at omfanget af aktiviteter og opgaver til 

portfolien svarer til ECTS-vægten. 

Det blev besluttet, at VIP fremover skal benytte sig af et fælles 

skema, som skal sikre det samme format. Studienævnet havde en-

kelte rettelser og kommentarer til enkelte af de angivet prøvefor-

mer.  

 

Ad 8)     Evt. 

              Ingen bemærkninger 

 

 



 

SIDE 4 AF 4 Med venlig hilsen 

 

 

Jørgen Staun   Rico Birkedal Nielsen  

Formand for studienævnet  Næstformand for studienævnet 


