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1. Godkendelse af dagorden 
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Dagorden godkendes, og der bydes velkommen igen til nyvalgte studenterrepræsentanter: Andreas og Signe. Valget 
foregik som et fredsvalg, vi har ingen suppleanter. Alle bedes være opmærksomme på mulige kommende kandidater. 
 
 
2. Kommentarer til og godkendelse af referat fra december 
Referatet godkendes med få rettelser. 
 
3. Evalueringer af E19 – 5 bilag 
Kursus-, semester-, projektprojektevaluering diskuteres på baggrund af den sammenfatning, som LM har lavet, og som 
lægges ud på hjemmesiden. Alle undervisere har fået tilsendt evalueringer af deres undervisning og vejledning, som de 
forholder sig til ifm. fremtidig undervisning og vejledning. Overordnet tegner der sig et positivt billede. 
 
Kursusevalueringerne: Fin besvarelsesprocent på 60%. Vi fortsætter proceduren med at udfylde dem i sidste modul på 
semestret. Generelt positive tilkendegivelser. Nogle af kurserne evalueres særdeles positivt, mens der er andre, hvor der 
er lidt mere varierende opfattelser af kursernes niveau, formidling eller læringsudbytte. PBL-kurset opleves som et lidt 
’tyndt’ kursus af nogle, men evalueringen er betydeligt mere positiv end sidste år, og vores styrkelse af faget med bl.a. 
studieteknik synes at have haft en positiv effekt. I forhold til de litteraturhistoriske fag nævnes den store læsebyrde, men 
det er også tydligt, at de studerende oplever, at en god formidler formår at bløde op på dette. 
 
Projektvejledning: I forhold til projektvejledningen er der indkommet 50 besvarelser. Der er en meget stor tilfredshed 
med den tilbudte vejledning.  
 
Semesterevaluering: Semesterevalueringen er blevet besvaret af 60 studerende. Den antyder et lille fald i 
studieintensiteten, hvor der er en kommet en lidt større andel af studerende, der bruger under 20 timer på deres studie. 
De studerende synes godt selv at være klar over, når indsatsen er for lav. Det er afgørende, at vi fortsat italesætter 
vigtigheden af fuld studieaktivitet. Et stort flertal har følt sig godt informeret om sammenhængen mellem semestrets 
aktiviteter, ligesom de selv har sat sig ind i studieordningens bestemmelser. 47 % anfører, at de har fået et stort samlet 
udbytte af semestret, mens 53% vurderer det til middel. Der har været en stigning i antallet af studerende, der har 
skrevet projekt i grupper og i samarbejde med eksterne partere samt været på udenlandsophold, hvilket er meget 
positivt. De studerende føler sig generelt velinformeret og veltilpasse på studiet. De fysiske forhold – særligt vedrørende 
for små lokale og dårligt indeklima – anføres som et problem, der bør gøres noget for at forbedre fra universitetets side.  
 
Uddannelsesevaluering:  
Der er kun 12 respondenter, så den enkeltes stemme slår tydeligt ud. Det er gennemgående positive evalueringer, dog er 
der utilfredshed med karierrevejledning. Vi taler om, at vi med employabilityprojektet, der går i gang nu, vil forsøge at 
efterkomme ønsket om mere vejledning. Samtidig er det dog vigtigt, at de studerende faktisk benytter sig af de gode 
tilbud, vi giver. I flere tilfælde har vi oplevet, at de ikke kommer fx til karrieredagen på Dansk, som ellers er super 
relevant for dem. 
 
4. Holdrepræsentantmøde E18 – 1 bilag 
Andreas har taget referat til mødet, det er siden blevet diskuteret på lærermødet og tages nu op i studienævnet. LM 
vender tilbage til holdrepræsentanterne med samlet respons.  
 
Tilbagemeldingerne var overvejende positive, uden de store problematikker. 
De små lokaler blev kritiseret af 1. og 3. semester. Det er dog svært at få lokalefordelingen til at gå op for sekretærerne. 
Det nye SOL-projekt søger at løse problemet. Målet er i videst mulig udstrækning at blive bedre til at have alle lokaler i 
brug. Det kan være svært at vide fra årgang til årgang, om det er bedst med auditorier eller mindre lokaler. 
3. semester er noget utilfredse med planlægningen af emnekurset i sprog, hvor projektemnet skal vælges (længe) før 
kurset er afsluttet. Vi aftaler, at kurset bør hedde ’sprogvidenskabeligt kursus’ frem for ’projektemnekursus’. LF tilretter 
både i Moodle og i evalueringerne. Ankerlærerne skal slå endnu bedre fast, at helheden af fagene er vigtig – og ikke kun 
projektet i sig selv. Vi skal sørge for at være mere opmærksomme på sidefagsstuderende især på 2. semester. Det kan 
være sværere for sidefagsstuderende at få etableret grupper, fordi de ikke har skrevet projekt på 1. semester. 5. 
semesters studerende vil gerne have udmeldt kursusemner før sommerferien op til BA. Det forstår vi, og det har vi 
egentlig også allerede aftalt. 2. semester ønsker, at eksamenerne flyttes, da de har svært ved at nå at forberede sig til 
grammatik og fonetik. Disse eksamener er blevet flyttet flere gange, men der har endnu ikke været en løsning, som 
fungerer for de studerende. Vi vil i lærergruppen medtænke denne eksamensproblematik, når vi laver ny BA-



studieordning. Når kurser afsluttes, er det er en fordel at lægge spørgetime og semesterevaluering i samme time, da der 
ellers kommer meget få studerende til evalueringerne. 
 
5. Godkendelse af semesterbeskrivelser for F19 – 1 bilag 
Vi gennemgår og godkender beskrivelserne, som vi synes ser fornuftige ud.  
De studerende nævner, at det er godt med angivelserne af ECTS, idet det kan gøre det lettere at planlægge ugen. Vi taler 
også om, at man som studerende nogle gange må forberede sig mere, end det der er anført som ”lektier” i 
kursusrummet. LF lægger beskrivelserne ud. 
 
 
6. Kommende arbejde med BA-revision, herunder arbejde med integration af PBL – 1 bilag 
LM fortæller om de afholdte møder og om den videre planlægning af processen, som er et stort og spændende arbejde, 
der involverer alle lærerne og studienævnet.  
Ift. udarbejdelse af nye studieordninger på Dansk skal vi bl.a. se på:  
Mulighed for større moduler inden for de tre dimensioner.  
Opdatering af eksisterende moduler. 
Udarbejdelse af nye valgfag – også på tværs af instituttets uddannelser. 
Mulighed for mindre censur på interne eksamener. 
Vi ønsker konkret at flytte humanvidenskabelig teori og metode fra 1. sem til 4. sem., hvor de studerende er bedre klædt 
på til det nogle gange svære stof, som hører til i dette fag. Vi vil samle norsk og svensk i ét modul på 3. semester. Vi vil 
omrokere nogle ECTS, så det svarer bedre til fagenes reelle arbejdsmængde. Stilistik skal implementeres i andre moduler. 
Vi taler også aktuelt om at flytte om på nogle af modulerne inden for medier og sprog på 2. sem og 3. sem. Processen er 
mao. i gang, og vi er meget opsatte på at få en virkelig god og opdateret studieordning. 
PBL-kompetencer og PBL–progression skal fremgå tydeligt af de nye studieordninger. LM redegør for de møder, hun har 
deltaget i denne forbindelse, ligesom vi har talt om det i lærergruppen og har det som et centralt fokuspunkt ifm. vores 
revision af studieordningen. 
 
 
7. Nyheder vedr. økonomi, institut og ansættelser mm. 
Vi taler om den økonomiske situation på AAU og på vores fakultet og vores institut, som nu skal nedlægges og danne nyt 
makkerskab med Institut for læring og filosofi. Det er lidt af en rystelse af vores rammer, som vi synes har været trygge 
og gode. En glædelige nyhed er dog, at vi har fået Line Sandst ansat i et sprogligt adjunktur. De andre adjunkturer, der 
var på stillingsplanen, er derimod foreløbigt udskudt. Det er vi selvsagt meget ærgerlige over. Vi håber, at de kan slås op i 
F20.  
 
 
8. Evt.  
Der afholdes et arrangement med Einar Már Guðmundsson, det vil være fint, hvis holdrepræsentanterne kan hjælpe 
med at reklamere for det og andre relevante arrangementer.  
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