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Studienævnets medlemmer var indkaldt med følgende dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat af konstituerende studienævnsmøde, 3. januar 2008 
2. Godkendelse af forretningsorden for Studienævn for Historie 
3. Amerikanske studier 

A) Rettelsesblad til studieordning 
B) Meddelelser 
C) Ansøgninger 
 

4. Marinarkæologi 
A) Ansøgninger 

 
5. Meddelelser 
6. Ekspederet siden sidste møde 
7. Ansøgninger 
8. Vedrørende studiet 

     A) Meddelelser 
     B) Godkendelse af særlig indskrivning for 75 ECTS kandidatstuderende 
 

9. Eventuelt 
 
Ad. 1: Godkendelse af referat af konstituerende studienævnsmøde, 3. januar 2008 
Det blev godkendt med den tilføjelse, at Studienævnsformanden indstilles som Studieleder. 
Referatet blev godkendt. 
 
 
Ad. 2: Godkendelse af forretningsorden for Studienævn for Historie 
Forretningsordenen blev gennemgået på mødet, og følgende ændringer blev vedtaget: 
 
• Studienævnsformandens bemyndigelse gives for et år ad gangen i forhold til at afgøre presserende 

sager mellem to studienævnsmøder. 
• Faglige vejledere og sekretærer har ikke fast observatørpost, men kan indkaldes i særlige tilfælde. 
• Kun studieleder/uddannelsesleder har observatørstatus. 
• Der blev foretaget justeringer af mere formel karakter i aftalen mellem Amerikanske studier og 

Historiestudiet. 
 
Forretningsordenen blev godkendt. 
 
 
Ad. 3: Amerikanske studier 
A) Rettelsesblad til studieordning  
For at imødekomme forsinkelser i studieforløbet på kandidatuddannelsen i Amerikanske Studier er 
følgende ændringer i studieordningen blevet vedtaget omkring eksamensbestemmelserne for faget 
Emner i Amerikansk Studier: 
 
§15. Emner i Amerikansk Kultur, pkt. g. 2. 
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Følgende sætning slettes: 
 

”Kun under særlige omstændigheder kan den studerende søge studienævnet om    
  udsættelse af emnebesvarelsen.” 
 

Følgende sætning indsættes i stedet: 
 

”Emnebesvarelsen skal tages i samme eksamenstermin som områdebesvarelsen” 
 

§16. Emner i Amerikansk Historie og Samfundsforhold, pkt.g.2. 
Følgende sætning slettes: 
 

”Kun under særlige omstændigheder kan den studerende søge studienævnet om  
  udsættelse af emnebesvarelsen.” 

 
Følgende sætning indsættes i stedet: 
 

”Emnebesvarelsen skal tages i samme eksamenstermin som områdebesvarelsen.” 
 
Formålet er at hindre deling af eksamen i fagene og dermed de mange dispensationsansøgninger i 
fagene Emner i Amerikansk Historie og Samfundsforhold og Emner i Amerikanske Studier. 
 
Ændringerne blev godkendt. 
 
B) Meddelelser 
Der var ingen meddelelser. 
 
C) Ansøgninger 
 
3-1: Ansøgning om tilladelse til at dele eksamen i Emner i Amerikansk historie/samfundsforhold. 

Ansøgningen blev imødekommet og tilladelse hermed givet til at aflevere opgave i Emner i 
Amerikansk historie/samfundsforhold ved sommereksamen 2008.  

 
3-2: Ansøgning om tilladelse til at følge faget Amerika – en nation, der tror på vold? USA og 

frontiermentaliteten i 1900-tallet udbudt af Københavns Universitet. 
        Ansøgningen blev imødekommet. Faget vil træde i stedet for et kursusfag på 

kandidatuddannelsen i Amerikanske Studier. 
 
3-3: Ansøgning om meritoverførsel af fagene Contemporary American Literature, Women & the 

Political Process og Modern World Systems fra California State University, Bakersfield. 
        Ansøgningen blev imødekommet. Fagene Contemporary American Literature og Women & the 

Political Process meritoverføres som et valgfrit kursus på 15 ECTS og Moderne World Systems 
overføres som et valgfrit kursus på 15 ECTS. 

        Det blev tillige forhåndsgodkendt, at den studerende tager kurset Directed Research PLSI 481 
ved California State University, Bakersfield i stedet for specialeseminaret på 5 ECTS.  
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3-4: Ansøgning om tilladelse til at dele eksamen i Emner i Amerikansk historie/samfundsforhold. 
Ansøgningen blev imødekommet og tilladelse hermed givet til at aflevere opgave i Emner i 
Amerikansk historie/samfundsforhold ved sommereksamen 2008.  

 
3-5: Ansøgning om tilladelse til at følge faget Geopolitics (10 ECTS) udbudt af Institut for 

Statskundskab. 
       Ansøgningen blev imødekommet. Faget vil træde i stedet for et kursusfag på 

Kandidatuddannelsen i Amerikanske Studier. 
 
3-6: Ansøgning om dispensation til at udskyde afleveringsfristen på speciale. 
       Ansøgningen blev imødekommet med det forbehold, at dokumentation vedrørende de særlige 

personlige problemer forevises vedrørende årsagerne til forsinkelsen.  Afleveringsdatoen blev 
fastsat til onsdag d. 7. maj 2008, kl. 12.00. 

 
3-7: Ansøgning om meritoverførsel af faget HIST598B Direct Study Euro History fra Ohio 

University. 
       Ansøgningen blev imødekommet. Faget vil træde i stedet for Speciale Seminar på 5 ECTS. 
 
3-8: Ansøgning om tilladelse til at dele eksamen i Emner i Amerikansk historie/samfundsforhold. 

Ansøgningen blev imødekommet og tilladelse hermed givet til at aflevere opgave i Emner i 
Amerikansk historie/samfundsforhold ved sommereksamen 2008.  

 
 
Ad. 4: Marinarkæologi 
A)Ansøgninger 
 
4-1: Ansøgning om dispensation til at udskyde aflevering af specialekontrakt fra 01-02-2008 til 01-

03-2008. 
       Ansøgningen blev imødekommet. Det blev samtidig slået fast, at det ikke var nødvendigt at søge 

dispensation vedr. aflevering af specialekontrakt. En specialekontrakt indgået enten 01-02-2008 
eller 01-03-2008 ligger stadig inden for starten af et semester.  

        Generelt skal Studienævnet have fastlagt procedurer for at sluse overbygningsstuderende ind på 
specialet i 3.- 4. semester.  

 
Ad. 5: Meddelelser 
 
5-1: Rettelser til dagsorden vedr. møde i Akademisk Råd d. 20. november 2007. 
        
5-2: Referat af møde fra ekstraordinært møde i Akademisk Råd d. 27. september 2007. 
        
5-3: Godkendelse af valg af Sidsel Mahler Jakobsen som næstformand for Studienævn for Historie. 
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Ad. 6: Ekspederet siden sidste møde  
 
6-1: Vedr.: Dispensationsansøgning 
        Ansøgning om dispensation fra fristen for rettidig indlevering af petitum. Ansøgning 

imødekommet undtagelsesvist. 
 
6-2: Høringssvar vedr. BA-projekter i medfør af drøftelsen af studienævnsmødet i december. 
 
6-3: Vedr.: Forhåndsgodkendelse 
        Ansøgning om forhåndsgodkendelse til at følge kurset Dansk socialhistorie efter 1945 ved 

Københavns Universitet. Ansøgning imødekommet og yderligere godkendt. 
 
6-4: Godkendelse af valg af studieleder og næstformand.  
       Lektor Per Grau Møllers indstilling som studienævnsformand og studieleder godkendt. 
       Stud. mag. Sidsel Mahler Jakobsens indstilling som næstformand godkendt. 
 
6-5: Vedr. : Dispensationsansøgning 
        Indsigelser til afgørelsen på ansøgning om dispensation fra mødepligten i Informationssøgning og 

dokumentation på grund af sygdom. Da den studerende faktisk har bestået faget, bortfalder 
grundlaget for at søge om dispensation og grundlaget for den efterfølgende klage.   

 
6-6: Vedr. : Dispensationsansøgning  
        Ansøgning om et fjerde eksamensforsøg for specialet imødekommet på baggrund af 

lægeerklæring, som var indkommet siden sidste studienævnsmøde. Næste aflevering finder sted 
senest fredag d. 18. juli 2008. 

         
6-7: Vedr.: Dispensationsansøgning 
        Ansøgning om dispensation fra fristen for aflevering af speciale på grund af sygdom. 

Ansøgningen imødekommet. Næste aflevering finder sted senest torsdag d. 21. februar 2008 kl. 
14. 

         
6-8: Vedr.: Dispensationsansøgning 
        Ansøgning om dispensation for rettidig aflevering af bachelorprojekt. Ansøgning 

imødekommet. 
         
6-9: Vedr.: Dispensationsansøgning 
        Ansøgning om dispensation fra fristen for rettidig aflevering af bachelorprojekt. Ansøgning 

imødekommet. 
 
 
 
 
 
Ad. 7: Ansøgninger 
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7-1: Vedr.: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold 
Ansøgningen blev ikke imødekommet med den begrundelse, at praktikforholdet (et ulønnet 
praktikophold på Center for Middelalderstudier, SDU Odense) ikke var ”eksternt” nok. 
Studienævnet for Historie mener, at et praktikophold som udgangspunkt skal finde sted ”uden for 
huset”. Forhåndsgodkendelse kan gives i det tilfælde, at opholdet forløber som et individuelt 
tilrettelagt projektforløb omkring formidling. 
 
7-2: Vedr.: Ansøgning: Område 6 
Ansøgning om at følge faget Antisemitisme i danske medier med et udvidet pensum på 1500 sider 
således, at det tæller 15 ECTS. Faget træder i stedet for overbygningsområde 6 fra studieordningen 
2001. 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
7-3: Vedr.: Ansøgning om at følge fag ved Filosofisk Studienævn 
Ansøgning om at følge et kandidatfag i stedet for et Område 4 på bachelordelen.  
Ansøgningen blev ikke imødekommet. Der henstilles til, at den studerende kan vælge at følge et 
andet udbud af Område 4 (herunder også i Kolding) eller et BA-fag fra f.eks. Mellemøststudier eller, 
at den studerende tilrettelægger et selvstudium. 
 
7-4: Vedr.: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold 
Ansøgningen blev imødekommet. Praktikopholdet bliver meritoverført til at udgøre en del af tredje 
år på bachelordelen efter 2001-studieordningen, i alt 15 ECTS. 
 
7-5: Vedr.: Ansøgning om meritoverførsel af fag samt forhåndsgodkendelse om at følge fag med 
udvidet pensum 
Ansøgningen blev imødekommet på følgende måde: 

• Imødekommelse af muligheden for at en studerende på overgangsordningen kan foretage 
valg mellem henholdsvis en etfaglig- og en tofaglig bachelor således, at den studerende kan få 
en ”ren” Historie-bachelor. 

• Imødekommelse af meritoverførsel af fagene Offentlig forvaltning og Introduktion til økonomi  
fra påbegyndt Tilvalg i Økonomi således, at disse to fag tilsammen udgør et område på 15 
ECTS på bacheloruddannelsen efter 2001-studieordningen. Samtidig erstatter disse fag faget 
Historie og Samfundsvidenskab. Derfor bortfalder grundlaget for at søge forhåndsgodkendelse 
til at følge faget Historie og Samfundsvidenskab med udvidet pensum. 

• Tillige blev der givet merit for tre områder fra kandidatdelen efter 2007-studieordningen, 
således, at disse tre områder nu udgør to områder på bacheloruddannelsen på i alt 30 ECTS 
efter 2001-studieordningen. 

 
7-6: Vedr.: Klage angående eksamen i Historie og Samfundsvidenskab  
Ansøgning om at få brugt eksamensforsøg annulleret, da den studerende følte sig misinformeret 
angående, hvornår eksamen fandt sted. 
Ansøgning ikke imødekommet, da det blev fremhævet, at den studerende siden 21. november på den 
elektroniske opslagstavle og den almindelige opslagstavle har kunnet se, hvornår eksamensterminen 
var, og at det er den studerendes eget ansvar. 
Ansøgning om at rykke eksamen i Historie og Samfundsvidenskab til august 2008. 
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Ansøgning ikke imødekommet, den studerende henvises til den ordinære eksamenstermin i juni 
måned. 
 
Ad.8: Vedrørende studiet 
A) Meddelelser 
 
Skriftlige meddelelser: 
 
8-1: Kun to ud fem kandidatfag i foråret 2008 har fået nok tilmeldinger til, at undervisningen 
gennemføres. Det gælder Den Danske Kirke, som gennemføres planmæssigt og Antisemitisme i danske 
medier der gennemføres som seminar (medmindre antallet af deltagere stiger). 
Der var ingen bemærkninger. 
 
8-2: Procedure for registrering af specialekontrakter 
Der var ingen bemærkninger. 
 
8-3: Vedr.: Censorberetning 
Der var en indberetning fra en censor i Kolding - Eksamensdagen forløb planmæssigt. 
Der var ingen bemærkninger. 
 
Mundtlige meddelelser: 
 
Kommende ændringer af studieordningerne fra 2005 0g 2007 
Der blev varslet kommende ændringer af studieordningerne. 
Emnet tages op på næste studienævnsmøde. 
 
B) Godkendelse af særlig indskrivning for 75 ECTS kandidatstuderende 
1. En studerende med centralt fag ved samf., nat. eller sund. ønsker at læse tilvalg ved humaniora. 
Det centrale fag vægter 75 ECTS. Hum-Tilvalg vægter 50. dvs., der er i alt 5 ECTS for meget. 
 
Den foreslåede model er, at hum klipper 5 ECTS af Tilvalget således, at det kommer ned på 45. 
 
I hum Tilvalg på 50 ECTS indgår 10 ECTS valgfag. Disse 10 ECTS kunne måske skæres ned til 5 
ECTS evt. således, at de studerende tager et af de 5 ECTS valgfag, der udbydes ved de andre 
fakulteter. 
 
2. En studerende med centralt fag ved hum ønsker at læse Tilvalg ved et samf., nat eller sund. 
Det centrale fag vægter 70 ECTS. Tilvalget fra det andet fakultet vægter 45, dvs. der er 5 ECTS for 
lidt. 
 
Foreslået model: Hum godkender, at den studerende tager et valgfag på 5ECTS oven i de 70 ECTS. 
De øvrige fakulteter udbyder valgfag på 5 ECTS, som de studerende kan tage. Forudsætningen er, at 
det er relevant for hum`s centrale fag. 
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I Histories tilfælde bliver løsningen, at et 10 ECTS fag bliver læst som et 15 ECTS fag med 
tilsvarende udvidet pensum på petitum. 
 
Den foreslåede model blev godkendt. 
 
Ad.9: Eventuelt 
Næste studienævnsmøde finder sted onsdag d. 27. februar 2008 kl. 14 i mødelokale 6. 
 
Yderligere følgende mødedatoer blev vedtaget: 
onsdag d. 26. marts 2008 kl. 10.00 i Kolding, 
fredag d. 25. april 2008 kl. 13.15 i mødelokale 6, 
fredag d. 23. maj 2008 kl. 13.15 i mødelokale 6 og 
onsdag d. 25. juni 2008 kl. 14.00 i mødelokale 6. 
 
Der var ingen yderligere bemærkninger. 
 
 
Mødet sluttede kl. 15.45.  
 
 

 
Per Grau Møller, Studienævnsformand 

/  
Majbritt Juhl, referent og sekretær 

Anita Hemmersam, referent og barselsvikar 
 
 
 
 
 
 
 


