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Studienævnets medlemmer var indkaldt med følgende dagsorden: 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsordenen  
      A) Godkendelse af referat af studienævnsmøde, 25. november 2008 

 
2. Ekspederet siden sidste møde  
 
3. Amerikanske studier 
 A) Meddelelser 
 B) Ansøgninger 
 
4. Marinarkæologi 

 
5. Meddelelser 

 
6. Ansøgninger 
 
7. Vedrørende historiestudiet 

 
            A) Meddelelser 
            B) Evaluering  
            C) Evaluering af introforløb i forbindelse med studiestart og hvordan vi griber det an i det            
                 kommende år 
 

8. Eventuelt 
 
Ad. 1: Godkendelse af dagsorden  
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
A) Godkendelse af referat af studienævnsmøde, 25. november 2008 
 
Under punktet Amerikanske Studier ændres følgende: 
 
Punkt 3. D) ”Generelt: Man vil på Amerikanske Studier meget gerne have en formalisering omkring 

evaluering således, at evalueringerne altid kommer op at vende på studienævnsmødet.” ændres til: 

”Evalueringer vil altid komme op at vende på studienævnsmødet.”  

Ligeledes tilføjes følgende: 

”Fremover vil evalueringer og fællesudbudsundervisning blive behandlet som et selvstændigt 

punkt.” 
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Punkt 3-6 er rettet til følgende: 

”Det er et problem, at en del af de fag, som Amerikanske Studier udbyder, samlæses med Engelsk. 
Der er forskellige studieordninger, som betyder, at der for Engelsk er én eksamensform, mens 
Amerikanske Studier har en anden eksamensform i samme kursus. 
 
Til den ene eksamen er det svært rent praktisk at nå at foranstalte, at de studerende kan benytte pc. 
 
I et notat fra Det Humanistiske Fakultet fremgår det, at de studerende har ret til at benytte egen pc, 
hvis det står i studieordningen, at de må. ” 
 
Studienævnsformanden præciserede, at der var sket en sammenblanding af to lignende episoder 
vedrørende spørgsmålet om brug af pc under eksamen, og at notatet gælder en situation, hvor der i 
studieordningen står, at pc kan benyttes. I sådan et tilfælde kan man ikke nægte brugen af pc.  
 
Man planlægger fremover at bruge pc på Tilvalg. 
 

Referatet blev godkendt. 

Ad. 2: Ekspederet siden sidste møde  
 
Der var ingen sager. 
 
Ad. 3: Amerikanske Studier 
 
A) Meddelelser 
 
3-1: Evalueringsmøde mellem undervisere og studerende ved Tilvalg i Amerikanske Studier 
 
Der blev ved dette møde drøftet meget forskelligt herunder spørgsmål vedrørende brug af pc til 
eksamen. 11 mødte frem. 
 
3-2: Evalueringsmøde mellem undervisere og studerende ved Kandidatuddannelsen i Amerikanske 
Studier 
 
19 mødte frem. De fremmødte studerende gav udtryk for at have fået et godt indtryk af 
uddannelsen. At studiet kører godt. Dog er udbuddet af fag ikke særligt imponerende. 
 
Det var en succes med evalueringsmøderne. 
 
B) Ansøgninger 
 
3-1: Vedr.: Ansøgning om merit 
Ansøgning om meritoverførsel af faget Amerika – en nation, der tror på vold? USA og 
frontiermentaliteten i 1900-tallet, læst ved Københavns Universitet. 
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Ansøgningen blev imødekommet. Der gives merit for i alt 10 ECTS. 
 
3-2: Vedr.: Ansøgning om dispensation 
Ansøgning om tilladelse til at udskyde afleveringen af hjemmeopgaven i Emner i Amerikansk Historie 
og Samfundsforhold til 15. juni 2009 pga. snarlig operation. 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
3-3: Vedr.: Ansøgning om at tage to valgfrie kurser 
Ansøgning om at tage to valgfrie kurser a 10 ECTS + et praktikophold på 10 ECTS i stedet for to 
valgfrie kurser a 15 ECTS.  
Ansøgningen blev imødekommet. Praktikopholdet afvikles i efteråret 2009. Studienævnet afventer, 
at den studerende, når praktikforløbet er aftalt på plads, indsender materiale, som skal 
forhåndsgodkendes. 
 
 
3-4: Vedr.: Ansøgning om dispensation 
Ansøgning om tilladelse til at udskyde afleveringen af hjemmeopgaven i Emner i Amerikansk Historie 
og Samfundsforhold til 15. juni 2009 pga. personlige problemer. 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
3-5: Vedr.: Ansøgning om dispensation 
Ansøgning om at afslutte kursusfaget 9/11 in American Popular Culture med 5 ECTS i stedet for 10 
ECTS, da ansøger læser tilvalg i Engelsk, hvor kursusfaget er hentet ind som et valgfag. På tilvalget 
mangler den studerende kun 5 ECTS for at afslutte. 
Studienævnet afviste at behandle ansøgningen, da man mente, at ansøgningen skulle behandles af 
Studienævn for Engelsk, da den studerende ikke er indskrevet på Amerikanske Studier. Men 
efterfølgende blev det opklaret, at vi som udbydende studienævn skal behandle sagen. Ansøgningen 
blev herefter imødekommet via e-mailkorrespondance mellem studienævnets medlemmer. Eksamen 
afvikles med en hjemmeopgave på 8-10 sider ekskl. bibliografi. 
 
 
 
3-6: Vedr.: Ansøgning om forhåndsgodkendelse 
Ansøgning om tilladelse til at tage faget Politics and International Politics in the Middle East udbudt af 
Center for Mellemøst Studier som kursusfag. 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
C) Evaluering 
 
Evalueringsrapport vedrørende faget Theory and Method.  
Godkendt. 
 
Ad. 4: Marinarkæologi  
 
Der var ingen sager.  
 
Studielederen vil rykke Marinarkæologi for at få en evalueringsrapport. 
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Ad. 5: Meddelelser 
 
5-1: Nyhedsbrev fra Ledelsen den 26. november 2008 
 
5-2: Referat fra møde i institutudvalget den 12. november 2008 
 
5-3: Indskærpelse vedrørende brug af universitets maillister 
 
Baggrunden for brevet fra dekanen blev uddybet. 
 
5-4: Ansøgningsstatistik – Kort sammenlignende analyse af søgningen til alle længere videregående 
uddannelser i Danmark per 5. juli 2008 
 
5-5: Notat fra institutledermøde den 21. oktober 2008 
 
5-6: Notat fra institutledermøde den 26. november 2008 
 
5-7: Valg undervejs 2009 
 
Tekster til Tilvalg i Historie i Kolding og i Odense godkendt. Tekst til Tilvalg i Odense blev 
godkendt i en lettere revideret udgave. 
 
Ad. 6: Ansøgninger 
 
6-1: Vedr.: Ansøgning om merit 
Ansøgning om meritoverførelse af kurserne Sammenlignende religionshistorie 1 (24 ECTS) og 
Religionsfilosofi (9 ECTS) til kandidatuddannelsen i historie. 
Ansøgningen blev ikke imødekommet, da kurserne begge er bachelorfag og derfor ikke ækvivalerer 
fag på kandidatniveau. 
 
6-2: Vedr.: Ansøgning om dispensation  
Ansøgning om at forlænge specialeskrivningsperioden pga. sygdom i familien. 
Ansøgningen blev imødekommet. Der gives 4 måneder ekstra tid oveni specialeskrivningstiden. 
Specialet skal afleveres 15. maj 2009. 
 
6-3: Vedr.: Ansøgning om merit 
Ansøgning om meritoverførelse af delvist bestået område 2: før 1650 (18 ECTS) på sidefag i historie 
efter 2001-studieordningen til sidefag i historie efter 2001-studieordningen i stedet for Historie og 
Samfundsvidenskab (15 ECTS).  
Ansøgningen blev ikke imødekommet, da område 2 før 1650 ikke ækvivalerer faget Historie og 
Samfundsvidenskab. Ansøger henvises til at læse faget i forårssemestret 2009. 
 
6-4: Vedr.: Ansøgning om udsættelse af BA-projekt 
Ansøgning om at få udsættelse af BA-projektet til slutningen af februar måned pga. dysleksi og for 
mange eksaminer oven i hinanden. 
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Ansøgningen blev ikke imødekommet, da den studerende allerede nu er tilmeldt reeksamen. Næste 
mulighed for at aflevere BA-projekt finder sted i juni 2009. Den studerende henvises i stedet for til 
at afmelde reeksamen inden den 22/12-08 og tilmelde sig eksamensterminen i juni 2009. 
 
6-5: Vedr.: Ansøgning om dispensation 
Ansøgning om dispensation til at aflevere petitum til kurset Danmark under den kolde krig efter 
tidsfristen. 
Ansøgningen blev imødekommet. Det indskærpes, at der ikke kan forventes yderligere 
dispensationer i forbindelse med for sent afleveret petitum. 
 
6-6: Vedr.: Ansøgning om dispensation  
Ansøgning om at få et femte forsøg til at aflevere BA-projekt. 
Ansøgningen blev imødekommet på baggrund af en begrundet ansøgning, der redegjorde for særlige 
forhold, og på betingelse af, at den studerende opsøger en vejleder (lærer) og faglig vejleder snarest 
muligt med henblik på råd og støtte og fortsætter rådgivningen hos Studenterrådgivningen. Der kan 
ikke forventes yderligere dispensation. 
 
6-7: Vedr.: Ansøgning om merit 
Ansøgning om meritoverførelse af Latin 3 til kandidatuddannelsen i historie på baggrund af klage 
over afslag på studienævnsmødet den 25. november 2008. 
Ansøgningen blev imødekommet, da det er at sammenligne med  at få forhåndsgodkendt fag, der 
ikke har et decideret historiefagligt indhold svarende til to valgfag i alt på den etfaglige 
kandidatuddannelse.  
 
6-8: Vedr.: Ansøgning om dispensation 
Ansøgning om at forlænge specialeskrivningsperioden pga. svær overgang mellem at passe børn og 
hjem til at være specialestuderende. 
Ansøgningen blev ikke imødekommet, da der i ansøgningen ikke var en begrundelse, der kunne 
anses som et usædvanligt forhold. 
 
6-9: Vedr.: Ansøgning om forhåndsgodkendelse 
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af valgfaget The Emergence of the New Republics: The Americas, 
1700-1850” (10 ECTS=5 cr) ved University of Helsinki i stedet for Historie og Samfundsvidenskab 
på tilvalg i historie.  
Ansøgningen blev ikke imødekommet, da grundbegreberne politologi, økonomi og sociologi ikke 
indeholdes i valgfaget, og da valgfaget derfor ikke ækvivalerer Historie og Samfundsvidenskab. Den 
studerende henvises til at følge den oprindelige forhåndsgodkendelse af valgfag godkendt på 
studienævnsmødet den 9. september 2008. 
 
6-10: Vedr.: Ansøgning om dispensation 
Ansøgning om at udsætte afleveringsfristen for speciale pga. fædre-barselsorlov. 
Ansøgningen blev ikke imødekommet. Den studerende henvises til at søge om orlov fra studiet. 
Studienævnet vil, når henvisning fra Indskrivningskontoret når frem, anbefale ansøgningen om 
orlov. 
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6-11: Vedr.: Ansøgning om merit 
Ansøgning om meritoverførsel af Introduktion til klassisk arkæologi (5 ECTS) til en del af et område 4 
(10 ECTS), hvorefter de manglende 5 ECTS kan tages på valgfaget Arkitektur og topologi (5 ECTS). 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
Ad. 7: Vedrørende studiet 
 
A) Meddelelser 
 
7-1: Referat af møde i Historisk Fagråd den 29. oktober 2008 
 
7-2: Dagsorden, Historisk Fagråd 
 
7-3: Studiestartsundersøgelsen 2008  
 
Studiestartsundersøgelsen indeholdt bemærkninger generelt fra alle studerende. Den indeholdt 
desuden bemærkninger fra historiestuderende. Heraf var bemærkningerne overvejende positive. 
 
Dataene var indsamlet af statistikkontoret via internetevalueringer. 
 
7-4: Beretning 2008 fra Censorformandskabet for Historie 
 
Der var følgende bemærkninger, der specielt vedrørte SDU: 
I Kolding fandt en censor det uheldigt, at fremmødet skete i hold, hvorefter en eksakt eksamenstid 
tildeles.  
En censor har rejst det spørgsmål, om det er efter reglerne, at der gives 2 spørgsmål at vælge imellem 
ved en mundtlig eksamen. Både formandskab og studieleder har svaret, at de ikke finder noget 
forkert i det. 
 
SDU har indført en kort udtalelse om BA-projekterne.  
 
Generelt positive bemærkninger omkring afvikling af eksamen. 
 
7-5: Referat af møde i Historisk Fagråd, 3. december 2008 
 
7-6: Censor årsberetning 2007 
 
Er fremkommet og taget ad notam. 
 
7-7: Langtidsplanlægning af undervisning – udsendt af studielederen m.h.p. undervisningen i 
Odense. 
 
7-8: Nyt fagråd 
 
Etableret nyt fagråd i Kolding. 
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B) Evaluering  
 
Evalueringsrapport af 1. årgang i Kolding.  
En evalueringsrapport af kurset 100 år i Gdansk, udbudt i Kolding for historie og dansk og både på 
BA og KA-niveau. 
 
En mangelfuld evalueringsrapport af 1. årgang i Odense. Evalueringsrapporten fra Odense var meget 
kortfattet formuleret omkring de forskellige kurser. Evalueringen var foretaget i uge 43, men skulle 
have været foretaget en måned senere. Der har ikke været mulighed for feed-back, da 
evalueringsrapporterne ikke har været tilgængelige for andre undervisere. Studienævnet beder om en 
ny evalueringsrapport af 1. årgang, hvis dette er muligt. Ellers bliver sagen taget op på 
koordineringsmøde mellem lærerne 30. januar. 
 
 
C) Evaluering af Studiestartsforløb og hvordan vi griber det an i det kommende år 
 
Faglig vejleder og studienævnsformanden har afholdt et møde med tutorerne om forløbet for de nye 
studerende og om, hvordan det gribes an næste gang. 
 
Der blev på mødet bl.a. drøftet, at engagementet fra de studerende var mangelfuldt, og at 
styringsmuligheden for studielederen var mangelfuld. 
 
Studienævnsformanden udtrykte bekymring for rekrutteringsmuligheden af tutorer blandt den nye 
årgang af studerende pga. det lave optag. Faglig vejleder mente dog, at der pt. var mange 
interesserede studerende blandt årgangen. 
 
Forslag fra faglig vejleder: 
Man bør nedsætte en arbejdsgruppe, hvori der udarbejdes en plan for studiestartsforløbet. Der 
udarbejdes desuden en folder om, hvordan hele forløbet skal foregå, og endelig udarbejdes en plan 
for Rusturen. 
 
I notat vedrørende Studiestartsstrategi fra det Humanistiske Fakultet findes retningslinjer for 
studiestartsforløbet, der gør planlægningen af forløbet til et spørgsmål om at formalisere forløbet. 
 
Der kan ansættes en Rusturskoordinator (faglig tutor), og man kunne sætte ansættelsesprocessen i 
gang allerede i februar måned 2009.  
 
Foldere og andet materiale bør udarbejdes i samarbejde med studerende. 
 
Der blev givet udtryk for ærgrelse over, at Rusturen i 2008 planlagt mellem historiestuderende i 
Kolding og Odense ikke blev realiseret  
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe på baggrund af forslagene med virkning fra starten af februar 
måned 2009. Arbejdsgruppen består foreløbig af følgende medlemmer: 
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Faglig vejleder Kristina Bonde Sørensen 
Studieleder Per Grau Møller 
Stud. mag. Lasse Rahn 
Stud. mag. Teddy Melander Køhn 
 
Det blev til sidst understreget, at der er vigtigt at skelne mellem koordinator (faglig tutor), som 
aflønnes og sociale tutorer, som er frivillige. 
 
D) Rettelsesblad til studieordning for kandidatuddannelsen (45 ECTS-tilvalg) 
 
Det var på et tidligere studienævnsmøde principgodkendt. Ingen bemærkninger. 
 
Ad.8: Eventuelt 
 
8-1: Der blev udtrykt ønsker om en sikring af iværksættelse af den rigtige Faglig dag gennem 
reetablering af Faglig Dag studiegruppen. 
 
Dette punkt kan tages op af fagrådet i foråret. 
 
Der findes en vejledningsmappe med henblik på retningslinjer for Faglig dag. 
 
Der har været udtrykt ønsker om gratis transport fra Kolding til Odense den 27/02-09, hvor Faglig 
dag afholdes. 
 
8-2: Sidsel Mahler Jakobsen, Ann Christine Weber Brandt, Martin Bjørn Marks og Tønnes Bekker-
Nielsen stopper i Studienævn for Historie. 
 
Studienævnsformanden takkede dem for deltagelse og engagement i de forgangne år og håber på 
tilsvarende engagement fra de kommende nye medlemmer af studienævnet. 
 
Nye mødedatoer: 
 
Der afholdes et konstituerende studienævnsmøde mandag den 5. januar 2009 kl. 14 i mødelokale 6. 
Her vil mødedatoer i forårssemestret 2009 blive fastlagt. 
 
Mødet sluttede kl. 17:16 
 

 
Per Grau Møller, Studienævnsformand 

 
/  

Anita Hemmersam, referent 


