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Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk 

Møde afholdt 16. september 2020, kl. 10.15-12.15

Sted Zoom videomøde 

Referent Marianne Boch 

Til stede 

Lisbeth Verstraete-Hansen (studieleder), Jan Juhl Lindschouw (VIP 

germansk og romansk), Anna Sandberg (VIP germansk og romansk), Ulla 

Rahbek (VIP engelsk), Johan Pedersen (VIP germansk og romansk), 

Christian Jensen (studienævnsformand), Birgitte S. Schmidt 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk), Cecilie Bjørnskov 

(studenterrepræsentant for engelsk), Bjørn Markmann 

(studenterrepræsentant for germansk og romansk), Astrid Wenzel 

Tøttenborg (observatør), Anne Kjølby (observatør) og Marianne Boch 

(referent). 

Uddannelsesleder Katrine Andersen deltog under punkt 7 

Afbud fra 

Olivia Winkler Kagstrup (studenterrepræsentant for engelsk), Anna 

Nørgaard (suppleant for engelsk), Jonas Tobias Rieneck Milner 

(studenterrepræsentant for Germansk og romansk), Anne Kjølby 

(observatør), Malene Krab K. Eriksen (observatør),   

Dagsorden 

Ad 1) Meddelelser fra formanden 



 

SIDE 2 AF 5 Studieledernes udkast til en plan B for E20 i tilfælde af, at 

tilstedeværelsen på campus skal nedjusteres, har været sendt i 

skriftlig høring hos studienævnet. Formanden modtog ingen 

tilbagemeldinger fra nævnets medlemmer inden for fristen, men 

formanden havde selv enkelte kommentarer, som han har 

videregivet til studielederen, som videreformidlede til SL på NorS 

John Tøndering. John stod for at formulere den samlede indstilling 

fra alle SL til FLT. (En enkelt kommentar indkom efter fristen, 

efter at SL havde afgivet deres indstilling.) 

 

Formanden og SL har, i samarbejde med instituttets 

eksamenssekretærer, sendt en mail til U&S, hvor der anmodes om, 

at enkelte af de skriftlige eksaminer, afholdes på ITX ved V20. De 

skriftlige eksaminer er udvalgt ud fra tilbagemeldinger fra 

uddannelseslederne og med baggrund i de erfaringer, der har været 

efter sommereksaminerne 2020. 

 

KA-optag: vi kan ikke som tidligere begrænse vinteroptaget på 

kandidatuddannelserne på HUM til udelukkende at give adgang til 

studerende med retskrav.  

 

Ny aftale om eksamensnormer er under udarbejdelse. I normaftalen 

har løbende feedback været prioriteret. 

 

Ad 2) Meddelelser fra næstformanden 

 

Næstformanden er også medlem af HUM-rådet og kunne meddele, 

at de studerende her har efterlyst en handleplan for studerende, som 

har været i karantæne eller som er nervøse over fysisk fremmøde til 

undervisningen. De studerende ved ikke, hvordan de skal agere 

eller hvor de kan finde information vedr. deres muligheder. 

Astrid Wenzel Tøttenborg orienterede, om den nyoprettede stilling 

Covid-19-vejleder, som kan kontaktes på 

coraonavejledning@hum.ku.dk. Tanken med stillingen, er at vi får 

samlet alle Covid-19 relaterede spørgsmål et sted. 

Der udover kan der henvises til studiesiderne, hvor der er 

udarbejdet en FAQ. 

Anna Sandberg opfordrede til at vi er opmærksomme på, at det er 

et fælles ansvar. 

 

Ad3) Meddelelser fra studielederen 

Der arbejdes på et udkast til en plan B for E20 i tilfælde af, at 

tilstedeværelsen på campus skal nedjusteres. Studielederen og 

mailto:coraonavejledning@hum.ku.dk


 

SIDE 3 AF 5 studienævnet har givet indspark til arbejdsgruppen, som arbejder 

videre og kommer med en endelig plan snarest. 

 

Der er i tidligere udsendt studiebesked og FAQ’en opfordret til, at 

studerende selv medbringer håndsprit i tasken, når de møder til 

undervisning på campus. 

 

Hvad gør vi når VIP eller STUD må bliver hjemme pga. Covid-19, 

selvisolation eller venten på testsvar? Tina Lupton og studielederen 

opfordrer underviserne til at hjælpe de studerende med buddy-

ordningen. Hvis der er stort frafald til undervisningen grundet 

Covid-19, kan undervisningen rykkes til online. Hyflex-model kan 

evt. fungere med en ”e-assistent”. 

 

Optagelse & Kommunikation efterspørger repræsentanter fra 

Engerom til deltagelse i arbejdet med formulere spørgsmål til det 

skriftlige interview i kvote 2 til 2021. Studielederen er blevet bedt 

om at finde 3-5 medlemmer til arbejdsgruppen.  

Christian Jensen, engelsk, Jan Juhl Lindschouw, fransk og Birgitte 

S. Schmidt melder sig til arbejdsgruppen. 

 

Ad 4) Orientering merit- & dispensationsudvalget 

Der var bemærkninger til sag nr. 5. Marianne, Christian og Birgitte 

redegjorde for udvalgets beslutning. 

Nævnet drøftede muligheden for en anden udprøvning ved 

eksamen i oversættelse fra fremmedsproget til dansk for de 

studerende, som ikke har dansk som modersmål. I merit- & 

dispensationsudvalget, ser vi ofte ansøgninger fra studerende, som 

kun mangler at bestå dette ene fag for at afslutte uddannelsen.  

 

Ad 5) Undervisningsevaluering F20 

Svarprocenten var i denne omgang særdeles lav. Kun 12 ud af 105 

kurser har en svarprocent på 50% eller derover, og halvdelen af 

kurserne har en svarprocent på under 25%.  

Instituttet har efter revisionen af det fælles evalueringsskema ikke 

taget stilling til en redefinition af kategorierne A, B og C, og 

studieleder og formand har haft visse betænkeligheder ved at 

benytte inddelingen på forårets resultater, da de højst ville kunne 

kategorisere 12 ud af de afviklede kurser nogenlunde pålideligt. 

Studienævnet vil i løbet af efteråret tage beslutning om, hvilke 

kriterier der skal lægges til grund for inddelingen. 



 

SIDE 4 AF 5 Det har i lyset af forårets nedlukning ikke været muligt at evaluere 

undervisningen uden at tage højde for omlægningen til online-

undervisningen en måned efter semesterstart.   

Generelt fungerer frie emner (KA) og valgfag (BA) rigtig godt. Det 

fremhæves, at der er tale om spændende emner og engagerede 

undervisere, der har benyttet varierende online-metoder til at 

involvere de studerende. Nogle få kurser kræver særlig 

opmærksomhed pga. strukturelle forhold (samspil mellem 

forelæsninger og seminarer eller lignende) eller vanskeligheder for 

enkelte undervisere. SL og SN-formand er i gang med opfølgning 

sammen med de relevante uddannelsesledere. 

 

Ad 6) Ændring af adgangskrav på Italiensk og Fransk KA 

 

I forlængelse af adgangsbekendtgørelsens regler skal studienævnet 

efter hvert optag undersøge, om listen over adgangsgivende 

uddannelser til en kandidatuddannelse skal udvides på baggrund af 

de optagne ansøgere, der ikke havde direkte adgang. På fransk og 

italiensk, er der optaget studerende der ikke havde direkte adgang.  

Studienævnet var enige om, at ansøgningerne fortsat skal sendes til 

faglig vurdering og ønsker derfor ikke at ændre i listen over 

adgangsgivende uddannelser. 

 

Ad 7) Studieordningsændringer Italiensk BA, Spansk BA og 

KA, Tysk BA, Engelsk BA og KA, samt Tilvalg 

 

Uddannelsesleder for Spansk Katrine Andersen, deltog under dette 

punkt og startede punktet med, at redegøre for spanskfagets ønsker 

til ændringer. 

Der ønskes der en linje/et studiemønster i Brasilienstudier, i stil 

med de allerede eksisterende studiemønstre i studieordningen for 

enkeltstående KA-tilvalg 2019-ordningen. 

Studienævnet godkender studiemønstret med enkelte justeringer.  

 

Spansk BA: Kompetencebeskrivelsen, kompetenceprofilen og de 

faglige mål ændres i ordningen til også at omfatte 

latinamerikastudier og ikke kun spansk sprog og kultur.  Der var 

fremsendt – lidt sent – en oversigt over ønskede ændringer i form 

af ”registrere ændringer” i den aktuelle ordning i Word-format. 

Studienævnet godkender disse ændringer. 

 



 

SIDE 5 AF 5 Engelsk BA og engelsk KA: Udbudssproget ændres til dansk – 

alle kurser udbydes fortsat på engelsk. Studieordningen på KA skal 

oversættes til dansk og godkendes på oktober-mødet. 

 

Italiensk BA: Det indskrives, at kurserne i propædeutik A og B 

skal bestås, før man kan indstille sig til eksamen i modul 1. 

Studienævnet godkender ændringen.   

 

Tysk BA:  

Sprog 3: Ændring i faglige mål og prøvebestemmelserne. 

Studienævnet godkender ændringerne.  

BA-projekt: Ændring i faglige mål – udskydes til næste 

studienævnsmøde i oktober. Det skal overvejes om ændringerne 

skal gælde BA-projektet på alle sprog. 

Ad 8) Revision af forretningsorden, samt delegation af 

kompetencer 

Punktet udsættes til næste møde 

Ad 9) Fakultetets handleplan for 2021 

Studienævnet godkender fakultetets handleplan for 2021 uden 

bemærkninger. 

Ad 10) Eventuelt 

  

 Ingen bemærkninger 

 

 




