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Forum Studienævnsmøde juni 2021  

Møde afholdt 15. juni 2021  

Sted Online  

Referent Stephan Reinemer  

Til stede 

Niels Henrik Gregersen (formand, ViP), Tine Reeh (ViP), Kirstine Schøler 

Hjort (stud.), Amalie Grøndal Henriksen (stud.), Lars Kristian Lyngberg-

Larsen (stud.), Marlene Ringgaard Lorensen (studieleder), Maj-Britt 

Johannsen (studiechef), Anja Mee Foldberg (AC-vejleder), Stephan 

Reinemer (sekr.) 

Dagsorden 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Der var et enkelt afbud. 

Punkt 5 og 6 flyttes til møde i august 2021 

 

Ad 2) Godkendelse af referat 

Nævnet godkendte referatet fra seneste SN-møde med enkelte 

sproglige rettelser. 

 

Ad 3) Beslutning: Ansøgninger om merit og dispensation 

Nævnet behandlede ikke konkrete sager, men noterede sig at der 

har været en del sager i den seneste tid. 

 



 

SIDE 2 AF 3 Ad 4) Beslutning: Beslutningsnotat om genbrug af pensum (v. 

Nævnssekretær) 

På baggrund af drøftelse på SN-møde i marts besluttede nævnet 

endelig praksis/regelsæt for genbrug af pensum. 

Nævnet drøftede, på baggrund af beslutningsnotat, om kildetekster 

bør undtages, særligt ifht. specialet. 

SN-besluttede ændringer ifht den foreslåede tekst: 

3. og 4. bullit fjernes, og ”Undtagelser” fjernes. 

2. bullit ændres til: ”at studerende kan genbruge op til 5% fra et 

ældre pensum i nyt pensum uden videre. Dette gælder også 

genbrug fra BA til KA”. 

Notatet sendes til AC-vejlederen, som offentliggør på 

Studieinformationssiderne. 

 

Ad 5) Drøftelse: Uddannelsesredegørelse 2021 (v. Studieleder) 

Nævnet orienteres om arbejdet med kvalitetssikring af fakultetets 

uddannelser, gennem de årlige uddannelsesredegørelser 

Punktet udgik til august-mødet 

 

Ad 6) Beslutning: Handleplan på uddannelsesområdet (v. 

Studieleder) 

Efter drøftelse af uddannelsesredegørelsen drøfter og beslutter 

nævnet forslag til initiativer 

Punktet udgik til august-mødet 

 

Ad 7) Orientering: Studiestart 2021 (v. AC-studievejleder) 

Nævnet orienteredes ved Anja Mee Foldberg, AC-studievejleder, 

om Studiestarten 2021 herunder planlægningen af program, 

karrierearrangement, og principperne for Studiestartspakken på 

KU. Hun fortalte også om de faglige og sociale tiltag der 

planlægges for årgang 2020. 

Studieleder fortalte om mentorordningen og kommende hytteture. 

Tine Reeh uddybede mentorordningen og formatet for fagligt 

gruppearbejde. 

 

Ad 8) Orientering: Årligt møde med censorformandskabet 

Studienævnets formand orienterede om møde med 

censorformandskabet, og den forudgående rapport fra 

formandskabet. 

 

Ad 9) Drøftelse: Offentliggørelse af fremtidigt kursusudbud 



 

SIDE 3 AF 3 Nævner drøftede arbejdsgang for hvordan det fremadrettet sikres, 

at det fremgår af KUnet, hvilke kommende kernefag/valgfag der 

udbydes de næste 4 semestre. 

Arbejdet har været studenterbåret de sidste to semestre. Men det er 

ikke en holdbar løsning. 

Ved rekvisitionen medsendes skemaer for flere studieår ud i 

fremtiden, men afdelingslederne udfylder alene det påkrævede 

næstkommende studieår. 

Det blev påpeget, at det kan være svært præcist at forudsige hvem 

og hvad der skal undervises i flere år ud i fremtiden. Udbuddet kan 

derfor alene offentliggøres med store forbehold for at der kan 

komme ændringer. 

Studienævnet henstiller til studieleder/studieadministrationen, at 

der fremover ved rekvisitionen fra afdelingsleder indhentes 

underviser/tema på overskriftsniveau for KA-fag (Kerne- og 

Valgfag) ud over det førstkommende studieår (2 semestre ud over 

det næstkommende studieår). Studieadministrationen opretter og 

offentliggør et oversigtsdokument, med de fag der er kommet svar 

på. 

 

Ad 10) Mindre sager og meddelelser 

- Mødedato-august 

Nævnet besluttede at mødes onsdag d. 18. august 2021 12.30 – 

15.00 – mødet afholdes online 

- Studieaktivitetskravet bortfalder fra efteråret 2021. 

 

Ad 11) Studielederens punkt 

- §2-ansøgerne er undervejs. 

- §1a er blevet vurderet, hvor der er fundet en del kandidater med 

forudgående sproglige kompetencer, hvilket betyder at der ikke 

udbydes et særligt Græsk-kursus.  

- Kvote 2-udvalget fortalte at der er tale om et markant større 

administrativt arbejde end tidligere. 

 

Ad 12) Nyt fra de studerende 

Der orienteres om sommerafslutning på Zoom fredag 27. juni 2021 

d. 16.00 – 16.30. 

Lars Kristian Lyngberg-Larsen udtræder af nævnet og erstattes af 

Anna Ravn. 

 

Ad 13) Eventuelt 

Formanden takkede særligt Lars for hans store arbejde, herunder 

ikke mindst hans hyppige inspirerede og geniale indslag. 
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