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Studienævnets medlemmer var indkaldt med følgende dagsorden: 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat af studienævnsmøde, 28. januar 2008 
 
2. Amerikanske studier 
 A) Meddelelser 
 B) Ansøgninger 
 
3. Meddelelser 

A) Censorberetninger 
B) Referat af møde i Historisk Fagråd 
C) Fakultetets nyhedsbrev 
 

4. Ekspederet siden sidste møde 
 

5. Ansøgninger 
 
6. Vedrørende studiet 
 A) Meddelelser 
      B) Rettelser til studieordningerne på Historiestudiet 
      C) Igangsættelse af specialeprocessen 
      D) Bachelorkontrakter 

 
7. Eventuelt 

 
 
Ad. 1: Godkendelse af referat af studienævnsmøde, 28. januar 2008 
 
1-1: Bemærkning til Dagsordenen. Nyt pkt. 2 tilføjes, som omhandler: Godkendelse af udtrædelse af 
Studienævn for Historie. 
 
1-2: Referat af studienævnsmøde, 28. januar 2008 godkendt sammen med forretningsordenen. 
 
Ad. 2: Godkendelse af udtrædelse af Studienævn for Historie. 
 
Stuart Nobles ønske om udmeldelse af Studienævn for Historie godkendt. 
 
Studienævnet indstiller til nyt medlem fra Amerikanske Studier.  
 
Forslag: Ann Christine Weber Brandt 
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Ad. 3: Amerikanske studier 
 
A) Meddelelser  
 
Interview af forsinkede studerende iværksat. 
 
Om 14 dage sendes meddelelse til de forsinkede studerende vedrørende studieaktivitet. 
 
B) Ansøgninger 
 
3-1: Ansøgning om tilladelse til at følge faget Comparative Health Policy: or why Europe has a Health 

System and the US does not (10 ECTS) udbudt af Institut for Statskundskab ved Århus 
Universitet. Ansøgningen blev imødekommet. Faget vil træde i stedet for et kursusfag på 
Kandidatuddannelsen i Amerikanske Studier. 

 
3-2: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag ved Ludwig-Maximillian universitetet i München. 

Ansøgningen blev imødekommet.  
 
3-3: Ansøgning om tilladelse til at følge faget Comparative Health Policy: or why Europe has a Health 

System and the US does not (10 ECTS) udbudt af Institut for Statskundskab ved Århus 
Universitet. Ansøgningen blev imødekommet. Faget vil træde i stedet for et kursusfag på 
Kandidatuddannelsen i Amerikanske Studier. 

 
3-4: Ansøgning om meritoverførsel af fag læst ved California State University, Fullerton. 

Ansøgningen blev imødekommet. Der gives merit for fag svarende til 30 ECTS. 
 
3-5: Ansøgning om Studieophold i udlandet til 3 forskellige universiteter i Vesteuropa i prioriteret 

rækkefølge. Ansøgningen blev anbefalet. 
 
Ad. 4: Meddelelser 
 
4-1: Kopi af brev sendt fra Danske Universiteter til Universitets- og Bygningsstyrelsen vedr. 

bestemmelserne om reeksamen.  
 
4-2: Fra humanistisk fakultetssekretariat: Orientering om reeksamensbestemmelser. 
 
4-3: Fra centraladministrationen: Orientering om delpolitik for studieledelse/ studieadministration. 
 
4-4: Fra humanistisk fakultetssekretariat: Orientering om planlægningsskema af undervisnings- og 

eksamenstilmelding. 
 
        Fristerne er skubbet tilbage i forhold til tidligere semestre. Vi skulle have afleveret rekvisition 

vedrørende undervisningsudbuddet for efterårssemesteret 2008 for 10 dage siden ifølge 
planlægningsskemaet. 
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4-5: Program for konference om kommunal historie der afholdes af Center for kommunal historie 
på SDU d. 9. april. Studerende er også velkomne.  

 
A) Censorberetninger 
 
4-1: Censorberetning fra Kolding 
 
4-2: Censorberetning fra Kolding 
 
       Det blev bemærket, at der forekommer praktiske problemer. Der er kun én studiesekretær i 

Kolding, hvilket betyder, at kontoret ikke altid har åbne døre.  
       Det blev foreslået at flytte de humanistiske sekretærer sammen i ét rum. 
 
Der er foreløbig ingen indberetninger fra censorer i Odense. 
 
B) Referat af møde i Historisk Fagråd nov. 2007 
 
C) Fakultetets nyhedsbrev til studerende 
 
Ad. 5: Ekspederet siden sidste møde 
 
5-1: Vedr.: Dispensationsansøgning 
        Ansøgning om dispensation til at følge faget Historie og samfundsvidenskab. Ansøgningen blev 

imødekommet. Faget Historie og samfundsvidenskab skal læses med udvidet pensum på 1500 
sider som et område på 15 ECTS. 

 
5-2: Vedr.: Ansøgning om at blive eksamineret i det gamle pensum i Europa i Verden 1 til 

reeksamen grundet fejlinformation omkring den pågældende eksamen fra sekretariatets side. 
        Ansøgningen blev imødekommet således, at den studerende eksamineres i det gamle pensum.  
 
Ad. 6: Ansøgninger 
 
6-1: Vedr.: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold 
Ansøgning om praktikophold ved Center for Middelalderstudier, SDU. 
Der var indsendt en udførlig arbejdsbeskrivelse med mange udadrelaterede arbejdsopgaver. Efter en 
diskussion om opgavernes karakter og om institutionen var ekstern nok, blev der stemt om 
ansøgningen. 
Resultat: fire for, to imod. Ansøgningen er imødekommet. 
 
6-2: Vedr.: Ansøgning om eksamen 
Ansøgning om ikke at lade eksamensforsøg i Område 3, Historieformidling, tælle for et forsøg. 
Ansøgningen blev imødekommet med den begrundelse, at der skete en fejl ved 
eksamenstilmeldingen, som medførte, at den studerende blev tilmeldt en skriftlig eksamensform, 
selvom studieordningen kun tillader mundtlig eksamen. Den studerende var derfor i god tro 
omkring eksamensformen. 
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Det indskærpes, at der bør laves tjek på petita indleveringer og eksamenstilmeldinger på sekretariatet. 
 
Det indskærpes samtidig, at det er de studerendes eget ansvar, at dobbelttjekke informationer 
vedrørende eksaminer. 
 
6-3: Vedr.: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold 
Ansøgning om praktikophold ved Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (Grønlands 
Nationalmuseum & Arkiv). 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
6-4: Vedr.: Ansøgning om selvstudium  
Ansøgning om at lave et selvstudium som Område 3 på kandidatuddannelsen.  
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
6-5: Vedr.: Ansøgning om meritoverførsel af fag fra SDU-Odense til SDU-Kolding samt overførsel 
af forhåndsgodkendelser af fag taget ved University of Aberdeen. 
Der behøves ingen ansøgning vedrørende meritoverførsel af fag fra Historie i Odense til Historie i 
Kolding, da der er tale om samme studieordning.  
Overførsel af forhåndsgodkendte fag tages op på næste studienævnsmøde, da eksamensudskrifter for 
de pågældende fag da vil være tilgængelige. 
 
6-6: Vedr.: Ansøgning om at følge et fag på kandidatniveau 
Ansøgning om at følge faget Fra harmonisk samarbejde til kaos og sammenbrud – den danske kirke ca. 
1200 til ca. 1350, og ansøgning om at dette fag forhåndsgodkendes som et områdefag til afløsning af 
et områdefag på kandidatuddannelsen i Historie. 
Ansøgningen blev imødekommet, da den studerende læser Middelalderarkæologi som tilvalg. Et 
tilvalg som først afsluttes juni 2009 pga. måden, det er tilrettelagt på. Derfor blev det fundet rimeligt 
at tiden udnyttes til at følge et kandidatområde. 
 
6-7: Vedr.: Ansøgning om dispensation til gennemførelsen af eksamen. Ansøgning om dispensation 
til eksamen i Videnskabsteori 1 pga. ordblindhed.  
Ansøgningen blev imødekommet således, at den studerende får 50 % mere tid til at fuldføre 
eksamen. Det giver 4,5 timer mod normalt 3 timer. 
 
6-8: Vedr.: Ansøgning om økonomisk støtte til introarrangementet for nye studerende ved Historie. 
Ansøgningen blev udsat, men tages op til genovervejelse under forudsætning af, at studieturen vil 
foregå som en fælles tur for nye historiestuderende i Odense og nye historiestuderende i Kolding. 
Det er samtidig en forudsætning, at der lægges mere vægt på det faglige niveau i programmet for 
studieturen, og at der foreligger et udførligt regnskab, hvori også eventuel brugerbetaling indgår. 
Under sådanne vilkår var studienævnet villig til at afsætte op til 10.000 kr. 
 
6-9: Vedr.: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold 
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold ved Den danske Ambassade i Bukarest fra den 
1. august 2008 til 31. januar 2009. 
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Ansøgningen blev imødekommet. Praktikopholdet vil erstatte et af områderne på 
kandidatuddannelsen i Historie med 10 ECTS. 
 
6-10: Vedr.: Ansøgning om ændring af fagsammensætning samt ansøgning om lov til at lave et 
selvstudium  
Ansøgning om at få ændret ved den beslutning, der blev taget på studienævnsmødet den 28. januar 
2008 mht. fagsammensætningen på tredje år af bacheloruddannelsen efter 2001-studieordningen, og 
ansøgning om at følge selvstuderet område med titlen Dansk politik og økonomi i internationalt 
perspektiv efter 1945. 
Ansøgningen blev imødekommet under forudsætning af Indskrivningskontorets billigelse. 
 
6-11: Vedr.: Ansøgning om dispensation for førsteårsprøven og dispensation til et fjerde forsøg til 
eksamen i Videnskabsteori 1 
Ansøgningen blev imødekommet grundet ansøgerens særlige vilkår. Yderligere dispensationer kan 
ikke forventes. 
 
Ad.7: Vedrørende studiet 
A)Meddelelser 
 
1-1: Evaluering af brobygning for efterår 2007 i Odense. Generelt positive besvarelser. 
Bemærkning: Kun 8 elever besvarede skemaet. 
 
Forslag: Individuelt tilrettelagt brobygning, hvor den enkelte elev kontakter Faglig vejleder. 
Undervisningen følges så efter den enkelte elevs ønske i stedet for et fællesarrangement. 
 
1-2: Bemærkninger vedrørende eksamen i december og vedrørende undervisningsforløb i tre 
sammenhængende timer 
 
1) Konsekvensen af fastlæggelse af skriftlig ugeopgave fra administrativ side i december ville være, at 
studerende ofte vælger at blive væk fra undervisningen i december måned og at et allerede fastlagt 
tidspunkt for aflevering af opgaver skulle skydes – emnet behandles senere under rettelser til 
studieordningen. 
 
2) Ønske om en anden fordeling af undervisningstimer til hvert område frem for de nuværende tre 
timer. Det ville være fint, hvis man kunne have en dobbelttime hver uge plus en dobbelttime hver 
anden uge. 
 
1-3: Studienævnsformanden meddelte, at han havde truffet beslutning om, at medbragte computere 
ikke er tilladt til brug ved eksamen i Odense i Videnskabsteori 1. Begrundelsen er, at bestemmelsen 
om ”ingen hjælpemidler” kan frygtes overtrådt (dokumenter lagret på PC eller trådløst netværk). 
Derfor stilles alle lige ved at skulle afvikle eksamen uden brug af computer. På nuværende tidspunkt 
er der ikke faciliteter til at administrere dette problem. Der forefindes heller ikke terminalrum, der 
kan benyttes af store hold. 
På dette grundlag udspandt der sig en længere diskussion om, at SDU bør finde en løsning i nær 
fremtid på dette problem eller at en anden eksamensform burde erstatte den 3-timers skriftlige 
prøve. 



 
Side 7 af 8

B) Rettelser til studieordningerne på Historiestudiet 
 
Rettelsesforslag fra studienævnsformanden til studieordningerne blev gennemgået og drøftet. Med 
enkelte mindre rettelser blev de vedtaget (den endelige version er vedhæftet referatet). 
 
Det affødte også overvejelser over reeksaminationsformen for Analysestrategier 1 og 3 – dette tages 
op til senere beslutning. 
 
C) Igangsættelse af specialeprocessen 
Proceduren er ny, men endnu har ikke ret mange specialestuderende indgået kontrakt. Det må 
forventes, at mange studerende indgår specialekontrakter i nær fremtid, men det vurderes ikke, at der 
er behov for en særlig indsats her og nu udover at minde både studerende og lærere om de nye 
kontrakter. I det nye regelsæt er fra fakultetets side fastsat 3 faser, hvor første fase i 2. og 3. semester 
er information fra fakultetets side, mens 2. fase (i 3. semester) og 3. fase (i 4. semester) er identiske 
med de to faser, der nævnes i studieordningen. Vi må derfor afvente udspillet fra fakultetet for den 
nye gruppe af potentielle specialeskrivere.  
 
D) Bachelorkontrakter 
 

1) Det er hensigtsmæssigt, at den årgang, som er i gang med BAseminar og som skal aflevere 
BAprojekt i oktober 2008, efter afslutningen på seminaret afleverer en BAkontrakt, som 
underskrives af vejleder. Dette sker for at sikre en glidende overgang hen over sommeren. 
Det forudsætter samtidig en ”holdtilmelding” til eksamen for projektet. Hvis man ikke 
melder fra i tide til eksamen, gælder det som et eksamensforsøg, og en ny holdtilmelding er 
påkrævet til reeksamen i januar (men kontrakten gælder fortsat). 

 
Dette forslag blev godkendt herunder det forslag om udformningen af BAkontrakten, som var 
præsenteret af studienævnsformanden. 
 

2) De studerende, der hænger fra foregående BAprojekt-aflevering, bør indgå en ny BAkontrakt 
med henblik på at sikre at den enkelte studerende afleverer til næste termin (juni) og får 
vejledning. Dette forslag blev godkendt. 

 
E) Fastlæggelse af studieuge for efterårssemesteret 2008-02-28 
 
Det blev besluttet, at: 
 
Studieugen fastlægges til uge 44 i Kolding. 
 
Studieugen fastlægges til uge 46 i Odense. 
 
Ad.8: Eventuelt 
 
1-1: Diskussion om praktikophold 
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Det diskuteredes kort, hvor stort behovet for praktikophold blandt de studerende er, og de 
forskellige muligheder for et sådant opridsedes. Det drøftes som ordinært punkt til næste møde, hvor 
også spørgsmålet om eventuelt en praktikkoordinator tages op. 
 
1-2: Næste studienævnsmøde finder sted onsdag d. 26. marts 2008 kl. 10 i Kolding. 
 
Fælles minibus med plads til 9 passagerer afgår kl. 9.00. 
 
Studienævnsmedlemmerne bør kontakte studienævnsformanden eller sekretærerne for eventuelle 
ønsker om at køre med bus. 
 
Der er planlagt frokost kl. 12.00 på Koldinghus` cafe. Anette medbringer kage. 
 
Yderligere er følgende mødedatoer fastsat: 
fredag d. 25. april 2008 kl. 13.15 i mødelokale 6, 
mandag d. 19. maj 2008 kl. 14.15 i mødelokale 6 og 
onsdag d. 25. juni 2008 kl. 14.00 i mødelokale 6. 
 
Mødet sluttede kl. 16.55.  
 
 

 
Per Grau Møller, Studienævnsformand 

/  
Anita Hemmersam, referent og barselsvikar 

 
 
 
 
 
 
 


