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Studienævnets medlemmer var indkaldt med følgende dagsorden: 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat af studienævnsmøde, 26. marts 2008 
      A) Godkendelse af dagsordenen 

 
2. Amerikanske studier 
 A) Meddelelser 
 B) Ansøgninger 
 
3. Meddelelser 

 
4. Ekspederet siden sidste møde  

 
5. Ansøgninger 
 
6. Vedrørende studiet 

A) Meddelelser 
B) Forslag til separate studieordninger (Kolding) 
C) Forslag til separate studieordninger (Odense) 
D) Evaluering 

 
7. Eventuelt 

 
 
 
Ad. 1: Godkendelse af referat af studienævnsmøde, 26. marts 2008  
Referatet blev godkendt. 
 
A) Godkendelse af dagsordenen 
 Dagsordenen blev godkendt. Mødet startede kl. 14. 
      
Ad. 2: Amerikanske Studier 
 
A) Meddelelser 
Der var ingen meddelelser 
 
B) Ansøgninger 
 
2-1: Vedr.: Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen på hjemmeopgaven i Emner i Amerikanske 
Studier. Ansøgningen blev ikke imødekommet, da der ikke var andre begrundelser end, at den 
studerende har mange eksamener.  
 
2-2: Vedr.: Ansøgning om at få udskudt to-ugers skriftlig eksamen i Afro-Amerikansk historie pga.  
den varslede pædagogstrejke, som medfører manglende pasning af barn. Ansøgningen blev ikke 
imødekommet. Dels vil det åbne op for flere ansøgninger af denne slags, og dels må strejken anses 
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for at være et vilkår, som rammer alle på lige fod på arbejdsmarkedet. Den studerende er desuden 
varslet på forhånd, og har derfor tid til at finde andre pasningsmuligheder.  
 
Ad. 3: Meddelelser 
 
3-1 
Orientering om procedurerne vedrørende reeksamen.  
 
3-2 
Orientering om meritankenævnet.  
Studienævnet meldte tilbage, at man gerne ser et fast nedsat meritankenævn frem for et ad hoc 
nedsat meritankenævn. 
 
3-3: Orientering om forløb vedrørende specialemøde 
 
Ad. 4: Ekspederet siden sidste møde 
 
4-1: Vedr.: Ændring af indskrivningsforhold. 
Overførsel af fag fra 1996-studieordningen til 2005-studieordningen (GF med 135 ECTS) således, 
at et tilvalg kan læses  
 
4-2: Vedr.: Ændring af indskrivningsforhold 
Ansøgning om at få ændret bacheloruddannelsen efter 2001-studieordningen fra en etfaglig  
kandidatuddannelse til en tofaglig bacherloruddannelse og en tofaglig kandidatuddannelse med  
Historie som centralfag og muligheden for at læse Religion som et tilvalg. Ansøgningen blev  
imødekommet.  
 
Ad. 5: Ansøgninger 
 
5-1: Vedr.: Ansøgning om tilladelse til at afvikle eksamen på tysk. 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
5-2: Vedr.: Ansøgning om at få dispensation til at blive tilmeldt eksamen 
Ansøgning om at blive tilmeldt eksamen i Videnskabsteori 2 med den begrundelse, at den studerende 
ikke var klar over, at dette fag indgik på nuværende semester, samt ansøgning om at blive tilmeldt 
eksamen i Europa i Verden 1 med den begrundelse, at den studerende ikke var forberedt på selv at 
skulle tilmelde sig eksamen. 
Ansøgningen blev imødekommet. Det indskærpes, at den studerende eksamineres i det pensum, der 
er gældende for den eksamenstermin, hvori den studerende tilmelder sig eksamen. 
 
5-3: Vedr.: Ansøgning om dispensation til at tilmelde sig eksamen 
Ansøgning om at blive tilmeldt eksamen i Fra despoti til demokrati 1500-1800 og Europa i verden 1 
på trods af, at den studerende glemte at tilmelde sig i tilmeldingsperioden mellem den 20. og den 30. 
marts 2008. 
Ansøgningen blev imødekommet. Det indskærpes, at den studerende eksamineres i det pensum, der 
er gældende for den eksamenstermin, hvori den studerende tilmelder sig eksamen. 
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5-4: Vedr.: Ansøgning om et fjerde eksamensforsøg 
Ansøgning om dispensation til et fjerde eksamensforsøg i Område 3, tiden før 1648. Ansøgningen 
blev ikke imødekommet, da der ikke forekom nogle egentlige begrundelser for, at en dispensation 
skulle gives til et fjerde eksamensforsøg.  
 
5-5: Vedr.: Ansøgning om dispensation til at tilmelde sig eksamen 
Ansøgning om at blive tilmeldt eksamen i Europa i verden 1, da den studerende har glemt at tilmelde 
sig indenfor eksamenstilmeldingsperioden. Ansøgningen blev imødekommet. 
 
5-6: Vedr.: Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for kandidatspeciale  
Ansøgning om at få ekstra tid til at aflevere speciale. Ansøgningen blev imødekommet på baggrund 
af vedlagte begrundelse, hvori det fremgik, at flere ydre omstændigheder har forlænget 
specialeskrivningsprocessen. Der gives to måneder ekstra. Næste afleveringsfrist er den 30/6. Der 
gives ingen yderligere forlængelse. 
 
5-7: Vedr.: Ansøgning om dispensation til at aflevere petitum 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
5-8: Vedr.: Ansøgning om dispensation til at blive tilmeldt eksamen 
Ansøgning om at blive tilmeldt eksamen i Område 3, da den studerende har glemt at tilmelde sig 
eksamen i tilmeldingsperioden. Ansøgningen blev imødekommet. 
 
5-9: Vedr.: Ansøgning om dispensation til at blive tilmeldt eksamen 
Ansøgning om at blive tilmeldt eksamen i Område 3, da den studerende har glemt at tilmelde sig 
eksamen i tilmeldingsperioden. Ansøgningen blev imødekommet. 
 
5-10: Vedr.: Ansøgning om dispensation til at gå til reeksamen i august 
Ansøgning om at undlade at gå op til ordinær eksamen sommerterminen 2008 for i stedet at gå op 
til reeksamen i august måned. Grundlaget bortfalder for at søge dispensation til at gå til reeksamen i 
august efter gældende regler om reeksamen. Den studerende henvises til at møde op til eksamen og 
melde sig syg, hvis det bliver nødvendigt. Herefter er der mulighed for at gå op til reeksamen mod 
forevisning af lægeerklæring. 
 
5-11: Vedr.: Ansøgning om dispensation til at aflevere petitum 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
5-12: Vedr.: Ansøgning om dispensation til at aflevere petitum 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
5-13: Vedr.: Ansøgning om dispensation til at gå til eksamen i gammelt pensum 
Ansøgning om at blive tilmeldt eksamen i Historie og Samfundsvidenskab. Ansøgningen blev 
imødekommet. Det indskærpes, at den studerende eksamineres i det pensum, der er gældende for 
den eksamenstermin, hvori den studerende tilmelder sig. 
 



 
Side 5 af 7

5-14: Vedr.: Ansøgning om dispensation til at aflevere petitum  
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
5-15: Vedr.: Ansøgning om at få ændret prøveformen 
Ansøgning fra to studerende om at få ændret eksamensformen for Område 4 med den begrundelse, 
at de som tilvalgsstuderende stilles ringere end centralfagsstuderende, da pensum er meget større end 
det er for centralfagsstuderende. Ansøgningen blev ikke imødekommet, da der er tale om en trykfejl i 
2005-studieordningen. De studerende loves minimum en uge – otte dage mellem de to eksaminer.  
 
5-16: Vedr.: Ansøgning om dispensation til at aflevere petitum 
Ansøgningen blev imødekommet. Det indskærpes, at der ikke gives flere dispensationer. 
 
Ad.6: Vedrørende studiet 
 
A) Meddelelser 
 
6-1  
Orientering om filmklubben.  
Studienævnet henstiller til, at der holdes undervisningsfri om fredagen fra kl. 12. 
Studienævnet henstiller desuden til, at der holdes undervisningsfri på onsdage mellem kl. 12 og 14 
fra begyndelsen af forårssemesteret 2009. 
 
6-2 
Orientering om de forskellige studienævns forhåndsgodkendelser af fag fra fællesudbuddet. 
Elementær-latin på 20 ECTS skal der søges individuel dispensation til.  
 
Der gives merit svarende til i alt 10 ECTS for Elementær-latin. 
 
6-3  
Orientering om brobygning 20. - 22. oktober 2008.  
Faglig vejleder tilbød at være primus motor i planlægningen af brobygningsforløbet. I Kolding vil 
interesserede elever blive henvist til Odense, regionen betaler transport. 
 
B) Forslag til separate studieordninger (Kolding) 
Både forslaget til en studieordning for bacheloruddannelsen og forslaget til en studieordning for 
kandidatuddannelsen blev godkendt med enkelte rettelser, som skyldtes trykfejl og gentagelser, som 
også forekom i de gamle studieordninger. 
 
C) Forslag til separate studieordninger (Odense) 
Forslaget til en studieordning for bacheloruddannelsen blev godkendt med følgende rettelser: 
 
Analysestrategier 1 
§ 10. g)  
”Prøveform: 1 individuel skriveøvelse, 3-dages opgave”  
ændres til: 
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”Prøveform: Individuel 3-dages opgave” 
 
”Sideomfang: 5 normalsider” 
ændres til 
”Sideomfang: maks. 5 normalsider” 
 
Analysestrategier 2 
§11. b) Målbeskrivelse 
 
”Den studerende skal” 
ændres til 
”Den studerende skal efter endt kursus” 
 
§ 11. c) 
”To øvelsesopgaver er indlagt i kurset.” 
ændres til 
”To øvelsesopgaver indgår i kurset.” 
 
§ 11. g) 
Eksamensbestemmelser: 
”Eksamen afprøver de strategier, der er introduceret i kurset på et dertil udarbejdet opgavesæt.” 
ændres til: 
”Opgaven stilles af læreren.” 
 
Prøveform: 
”individuel 2-dages øvelsesopgave” 
ændres til: 
”individuel 2-dages opgave” 
 
Der var få rettelser til side 15 
 
Øvelser vedrørende seminar ændres til at hedde seminarøvelser. 
 
Øvelsesopgave:  
”Opgaverne ses som forberedelse til eksamensopgaverne.” 
ændres til: 
”Øvelsesopgaverne ses som forberedelse til eksamensopgaverne.” 
 
Der var få rettelser til forslaget til formuleringen om reeksamen side 14 
 
Reeksamen: 
”Ved reeksamen (i samme termin) anvendes samme petitum” 
ændres til: 
”Det er ikke nødvendigt at genaflevere petitum”. 
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Generelt bør der gøres opmærksom på, at der er forskel på reeksamen og andet forsøg. 
 
BA-projekt: 
 
Der skal fortsat individuelt søges om dispensation, hvis man vil være flere sammen om at skrive BA-
projektet. 
 
D) Evaluering 
Generelt positive tilbagemeldinger. 
 
Ad.7: Eventuelt 
Vedr.: fællesudbuddet til efteråret 2008. Faglig vejleder påpegede problemer omkring områdefagene 
på bacheloruddannelsen. Kun et enkelt af områderne 2/3 beskæftiger sig med tiden før 1648. 
Næsten alle områderne har politisk islæt, hvilket kan være et problem, da disse områder lægger op til 
BA-projektet. 
 
Ifølge studieordningen bør alle områderne: antikken, middelalder, det moderne og nyere tid dækkes. 
Dette problem tages eventuelt op til nærmere drøftelse ved næste studienævnsmøde. 
 
Næste møde er mandag d. 19. maj 2008 kl. 14.15 i mødelokale 6, 
 
Yderligere er følgende mødedato fastsat: 
onsdag d. 25. juni 2008 kl. 14.00 i mødelokale 6. 
 
Mødet sluttede kl. 15.55 
 
 

 
Sidsel Mahler Jakobsen, Næstformand 

/  
Anita Hemmersam, referent og barselsvikar 

 
 
 
 
 
 
 


