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Studienævnets medlemmer var indkaldt med følgende dagsorden: 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsordenen  
      A) Godkendelse af referat af studienævnsmøde, 19. maj 2008 

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

 
4. Ekspederet siden sidste møde  

 
5. Ansøgninger 
 
6. Vedrørende studiet 

A) Meddelelser 
B) Studiets iværksættelse af specialeskrivningsprocessen 
C) Praktikophold – formidling, iværksættelse og afløsning (ECTS) 
D) Reviderede ændringer af studieordningerne med henblik på reeksamen august 2008 

 
7. Eventuelt 

 
 
 
Ad. 1: Godkendelse af referat af studienævnsmøde, 26. marts 2008  
 
Referatet blev godkendt. 
 
A) Godkendelse af dagsordenen 
  
To nye punkter blev føjet til dagsordenen. Punkt 6. E: Rettelser til studieordninger for 
bacheloruddannelsen og for kandidatuddannelsen. Punkt 7. Eventuelt: Fastsættelse af mødedatoer i 
efterårssemesteret 2008.  
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
(Lisbeth Dalsgaard Thygesen, sekretær (barselsvikar) ankom til mødet) 
      
Ad. 2: Amerikanske Studier 
 
A) Meddelelser 
 
Der var ingen meddelelser. 
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B) Ansøgninger 
 
(Ann Christine Weber Brandt, stud. mag. forlod mødet efter pkt. 1 på dagsordenen) 
 
2-1: Vedr.: Ansøgning om at skrive speciale midt i uddannelsen 
Ansøgning om at få tilladelse til at skrive speciale i efterårssemesteret 2008 i stedet for i 
forårssemesteret 2009 inden afsluttet eksamen i øvrige fag på uddannelsen. 
Ansøgningen blev imødekommet. Denne imødekommelse skal ses i forhold til, at den studerende 
havde modtaget vejledning fra faglig vejleder og som følge heraf givet afkald på en studieplads i 
udlandet før behandlingen i studienævnet i den tro, at det var ukompliceret at skrive speciale før de 
sidste fag på kandidatuddannelsen var afsluttet.  
 
2-2: Vedr.: Ansøgning om at skrive speciale midt i uddannelsen 
Ansøgning om at få tilladelse til at skrive speciale i efterårssemesteret 2008 i stedet for i 
forårssemesteret 2009, inden afsluttet eksamen i øvrige fag på uddannelsen. 
Ansøgningen blev imødekommet. Denne imødekommelse skal ses i forhold til ansøgers begrundelse, 
nemlig den, at faget specialeseminar, som ansøger har fulgt, blev udbudt for sidste gang efter 2003-
studieordningen her i forårssemesteret 2008.  Ansøger ønsker som følge heraf at følge op på 
specialeseminaret med at skrive specialet i umiddelbar forlængelse heraf. 
 
(Jørn Brøndal, lektor forlod mødet efter pkt. 2 på dagsordenen) 
 
Ad. 3: Meddelelser 
 
3-1: Nyhedsbrev fra ledelsen 
 
Studienævnsformanden orienterede udover oplysninger i brevet om strukturen på det nye 
meritankenævn: der bliver nedsat ankenævn ad hoc nedsat, men oprettes et fast sekretariat i 
ledelsessekretariatet. 
 
3-2: Fagledere ved Det Humanistiske Fakultet 
 
Det blev bemærket, at listen over fagledere syntes at mangle en fagleder for Historie fra Kolding. 
 
3-3: Studerende elitesportsfolk i Syddansk Elite 
 
Orientering om Syddansk Elite og de historiestuderende som er tilknyttet. Herunder om de særlige 
hensyn vi bør tage i deres studieforløb, særligt vedr. tidsbestemmelserne vedr. førsteårsprøven. 
 
3-4: Orientering om akademiske metodekrav 
 
Rundsendes til alle undervisere på historiestudiet. 
 
3-5: Klagevejledning til meritafgørelser 
 
Orientering.  
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Ad. 4: Ekspederet siden sidste møde  
 
4-1: Vedr.: Ansøgning om dispensation fra 1. Årsprøven og meritansøgning  
Ansøgning om dispensation fra reglerne om førsteårsprøven vedrørende fagene: Analysestrategier 1 o g 
Analysestrategier 2, Europa i verden 1 og Europa i verden 2, samt Videnskabsteori 1 og Videnskabsteori 2. 
Ansøgning om meritoverførelse af beståede fag: Lange linier I og Lange linier II. Ansøgningen blev 
imødekommet således, at der gives dispensation fra reglerne om førsteårsprøven på følgende måde: 
Der henstilles til at den studerende går op til ordinær eksamen i Analysestrategier 2 i 
eksamensterminen juni 2008. Endvidere henstilles den studerende til at gå op til reeksamen i fagene 
Videnskabsteori 1 og Videnskabsteori 2 i august måned 2008. Under forudsætning af at fagene: 
Analysestrategier 2, Videnskabsteori 1 og Videnskabsteori 2 er bestået ved udgangen af august måned 
2008, gives der dispensation til, at faget Analysestrategier 1 kan følges i efterårssemesteret 2008.  
 
4-2: Vedr.: Brev om 1. årsprøven  
Ansøger har modtaget et brev vedrørende 1. årsprøven af 15. maj 2008, hvori der står, at den 
studerende ikke har tilmeldt sig alle prøver, der indgår i 1. årsprøven. Studienævnet har siden hen 
modtaget en henvendelse fra Rådgivnings- og Støttecentret vedrørende et særligt tilrettelagt 
studieforløb i forbindelse med ordblindhed. Da dette studieforløb tidligere er blevet godkendt af 
studienævn for historie, gives der dispensation i forhold til reglerne om 1. årsprøven. Ifølge det 
særligt tilrettelagte forløb skal den studerende således kun bestå Analysestrategier 2 og Europa i verden 
2 i sommerterminen 2008.  
 
4-3: Vedr.: Ansøgning om dispensation fra 1. årsprøven  
Ansøgning om dispensation fra reglerne om førsteårsprøven vedrørende faget: Analysestrategier 1. 
Ansøgningen blev imødekommet. Under forudsætning af at faget: Videnskabsteori 1 er bestået ved 
udgangen af august måned 2008, gives der dispensation til, at faget Analysestrategier 1 i 
efterårssemesteret 2008 kan følges.  
 
4-4: Vedr.: Ansøgning om dispensation  
 Ansøgning om dispensation til at blive tilmeldt reeksamen i Videnskabsteori 1.  
Ansøgningen blev imødekommet. Der henstilles til, at den studerende fremover holder sig orienteret 
om alle gældende frister. Der gives ikke yderligere dispensation til for sen eksamenstilmelding.  
 
4-5: Vedr.: Ansøgning om dispensation fra 1. Årsprøven  
Ansøgning om dispensation fra reglerne om førsteårsprøven vedrørende fagene: Analysestrategier 2, 
Europa i verden 2, Videnskabsteori 1 og Videnskabsteori 2. 
 Ansøgningen blev imødekommet på baggrund af den studerendes beskrivelser af sin situation 
vedrørende sin mors alvorlige sygdom. Der gives dispensation fra reglerne om førsteårsprøven og 
dermed tilladelse til at udsætte tilmelding til eksamen i de pågældende fag. Den studerende henvises 
til at kontakte faglig vejleder med henblik på fremtidig studieplanlægning.  
 
4-6: Vedr.: Ansøgning om meritoverførsel 
Ansøgning om meritoverførsel af faget Historie og Samfundsvidenskab efter 2001-studieordningen til 
et område 8 på kandidatuddannelsen i historie efter 2007-studieordningen.  
Ansøgningen blev ikke imødekommet, da faget Historie og Samfundsvidenskab erstatter de 15 ECTS, 
som mangler på grunduddannelsen efter 2001-studieordningen. Ifølge denne studieordning udgør 
grunduddannelsen 120 ECTS, mens den efter 2005-studieordningen udgør 135 ECTS. De 15 
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ECTS fra Historie og Samfundsvidenskab udgør en forudsætning for, at bacheloruddannelsen er 
bestået, og at det er muligt for den studerende fortsat at være indskrevet på kandidatuddannelsen.  
 
4-7: Vedr.: Ansøgning om dispensation  
Ansøgning om dispensation til at blive tilmeldt eksamen i faget Historie og Samfundsvidenskab i 
sommerterminen 2008.  
Ansøgningen blev imødekommet. Den studerende eksamineres i det pensum, der er gældende for 
den eksamenstermin, hvori den studerende tilmelder sig eksamen. Der henstilles til, at den 
studerendende  fremover holder sig nøje orienteret om alle gældende frister. Der gives ikke yderligere 
dispensation til for sen eksamenstilmelding.  
 
4-8: Vedr.: Høringssvar  
Høringssvar til høring af forslag til delpolitik for pædagogik og didaktik.  
 
Studienævnsformanden gav udtryk for  utilfredshed med den korte frist for høringssvar. Forslaget 
lægger op til en række ting, som ikke er implementeret på fakultetet. 
 
4-9: Vedr.: Meritskema  
Overflytning fra 1996-studieordningen til overgangsstudieordningen, grundfag 135 ECTS. 
 
Ad. 5: Ansøgninger 
 
5-1: Vedr.: Ansøgning om forlænget tid til speciale 
Ansøgning om dispensation til at få ni måneder til specialeskrivningen pga. ordblindhed. 
Ansøgningen blev imødekommet på baggrund af dokumentation fra Rådgivnings- og støttecentret 
således, at der gives tre måneder oven i de seks måneders specialeskrivningstid. 
 
5-2: Vedr.: Ansøgning om meritoverførsel af fag  
Ansøgning om meritoverførsel af fag svarende til 75 ECTS fra historiestudiet ved Københavns 
Universitet til bacheloruddannelsen i historie ved Syddansk Universitet. 
Ansøgningen blev imødekommet. Der gives merit svarende til i alt 70 ECTS efter udspecificeret 
meritskema. Dog kun 65 ECTS, hvis der ikke er hjemmel for at give merit for faget Videnskabsteori 
1 
 
5-3: Vedr.: Ansøgning om udvidelse af fag fra 10 ECTS til 15 ECTS 
Ansøgning om at følge faget Internationale Forhold fra 1945-2008 således, at det kommer til at vægte 
15 ECTS i stedet for 10 ECTS, da ansøger mangler 5 ECTS i sin studieordning pga., at kandidat 
tilvalget i Samfundsvidenskab kun vægter 45 ECTS. 
Ansøgningen blev imødekommet således, at faget Internationale Forhold vægter 15 ECTS med 
udvidet pensum på 500 sider ekstra. Der gives besked til underviser. 
 
Studienævnsformanden understregede i den forbindelse, at sagen tidligere var principielt afgjort ved 
lignende sager på studienævnsmødet i januar 2008.  
 
5-4: Vedr.: Ansøgning om udvidelse af fag fra 10 ECTS til 15 ECTS 
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Ansøgning om at følge et overbygningsfag således, at det kommer til at vægte 15 ECTS i stedet for 
10 ECTS, da ansøger er på 2001-studieordningen, hvor kandidatområder vægtes 15 ECTS.  
Ansøgningen blev imødekommet således, at der gives 15 ECTS med udvidet pensum på 500 sider 
ekstra. Imidlertid er det pågældende fag blevet lukket pga. for få tilmeldinger. Derfor gives 
dispensationen til et andet område efter den studerendes eget valg under forudsætning af, at den 
pågældende underviser godkender dispensationen.  
 
5-5: Vedr.: Ansøgning om udvidelse af fag fra 10 ECTS til 15 ECTS 
Ansøgning om at følge faget Internationale Forhold fra 1945-2008 således, at det kommer til at vægte 
15 ECTS i stedet for 10 ECTS, da ansøger mangler 5 ECTS i sin studieordning pga., at kandidat 
tilvalget i Samfundsvidenskab kun vægter 45 ECTS. 
Ansøgningen blev imødekommet således, at faget Internationale Forhold vægter 15 ECTS med 
udvidet pensum på 500 sider ekstra. Der gives besked til underviser. 
 
5-6: Vedr.: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag ved Århus Universitet 
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fagene Communication and exchange in Viking and Medieval 
Europe (10 ECTS) og Formidling (10 ECTS) ved Århus Universitet som erstatning for et område 4 
på kandidatuddannelsen i historie ved Syddansk Universitet efter 2001-studieordningen.  
Ansøgningen blev imødekommet således, at der, når fagene er bestået, gives merit svarende til i alt 15 
ECTS. 
 
5-7: Vedr.: Ansøgning om at følge to fag på kandidatniveau 
Ansøgning om særligt tilrettelagt studieforløb således, at fag på tilvalget i historie kan læses i anden 
rækkefølge end den studieordningen tilskriver. Dette ønskes, da den studerende med centralt fag i 
fysik følger en studieordning, der kolliderer med studieordningen for tilvalg i historie. 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
5-8: Vedr.: Ansøgning om godkendelse af særligt tilrettelagt sidefag på 45 ECTS  
Ansøgning om særligt tilrettelagt sidefag bestående af fag taget ved Københavns Universitet med 
hovedvægt på Serbokroatisk.  
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
5-9: Vedr.: Ansøgning om særligt tilrettelagt sidefag i historie 
Ansøgning om at læse tilvalg i historie, hvoraf kun de 90 ECTS skal høre til tilvalget, mens faget 
Analysestrategier 1 (5 ECTS) erstatter Arbejds- og træningsfysiologi på centralfaget i idræt og 
sundhed. 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
5-10: Vedr.: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af sidefag  
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af sidefag i russisk ved Århus Universitet.  
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
5-11: Vedr.: Ansøgning om lov til at have et ekstra formidlingsprojekt på kandidatuddannelsen 
Ansøgning om at lov til at erstatte et af områderne på den etfaglige kandidatuddannelse i historie 
efter 2001-studieordningen med et formidlingsprojekt. 
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Ansøgningen blev ikke imødekommet, da ansøger allerede har aflagt eksamen i denne form i et andet 
af kandidatområderne. 
 
5-12: Vedr.: Program for introugen 2008 
Program for introugen blev godkendt og bevillingen på 2500 kr. til arrangementet foreslået ved 
forrige studienævnsmøde gives.  
   
Ad.6: Vedrørende studiet 
 
A) Meddelelser 
 
6-1: Vedr.: Klage til studienævnet 
 
Klage på vegne af Fagrådet rettet til studienævnet over de sene opgivelser af eksamensdatoerne for de 
mundtlige eksamener i forårssemesteret 2008.  Ønske om at man på sekretariatet hjælper de 
studerende til bedre eksamensplanlægning ved at opgive cirka tidspunkter for de mundtlige 
eksamener.  
 
Studienævnsformanden havde i den anledning skrevet et svarbrev, som gjorde alle parter tilfredse. 
Det bliver fremover muligt at offentliggøre en foreløbig eksamensplan med rammedatoer for 
eksamen henholdsvis 1. maj for sommereksamen og 1. december for vintereksamen. 
 
6-2: Vedr.: censorindberetning 
 
Der forelå 1 censorindberetning (fra Odense). Det fremhævedes,  at der ved en eksamen blev stillet 
to spørgsmål til den studerende, som så skulle vælge imellem disse to spørgsmål. 
 
Studienævnet afventer censorkorpsets afgørelse i denne sag, men det affødte en mindre diskussion 
om hvorvidt, der er behov for et regelsæt omkring afholdelse af eksamen på dette område. 
 
6-3: Vedr.: Notat om afholdelse af samtaler med forsinkede studerende 
 
Der var ingen bemærkninger. 
 
6-4: Vedr.: Holdtilmeldingstallene for Historie i Odense 
 
To hold er blevet lukket pga. for få tilmeldinger. Yderligere to hold er blevet lukket i samråd med 
underviser, ligeledes pga. for få tilmeldinger. Tre hold fortsætter som seminarforløb. To hold kører 
normalt. Et hold er sat i bero indtil, der eventuelt er kommet nok tilmeldinger. 
 
Der er foreløbig 17-18 kandidatstuderende, som har tilmeldt sig fag på kandidatuddannelsen. Det 
lave antal studerende gav anledning til, at studienævnsformanden opfordrede til følgende tiltag: 
 
Der bør iværksættes informationsmøder i slutningen af foråret om kommende fag og fagstammer  
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Der bør være fokus på, hvad det er historiestudiet kan byde på f.eks. i forhold til særligt tilrettelagte 
kandidatuddannelser som Amerikanske Studier og Mellemøststudier. 
 
B) Iværksættelse af specialeskrivningsprocessen 
 
Fakultetet iværksætter specialemøder i foråret, hvor der informeres om de formelle regler. Der 
opfordres til at fagene kan forbindelse at koble sig på disse specialemøder, men vurderingen fra 
Historie er, at det muligvis er for tidligt i forløbet. 
 
Historiestudiet iværksætter tidligt i efteråret informationsmøder om formelle forhold vedrørende 
specialeskrivningsprocessen, valg af emne og vejleder samt kontrakten. Møderne lægges eventuelt lige 
før efterårsferien.  
 
C) Praktikophold 
 

1) Formidling 
2) Iværksættelse 
3) Afløsning 

 
Der burde formidles et antal praktikpladser til studerende med relevante tilbud, typisk ABM 
området (Arkiv, bibliotek, museum). Eventuelt skal der oprettes en praktikbank 
Studienævnsformanden agtede at skrive til arkiver og museer inden for regionen for at høre om 
mulighederne for et samarbejde. Dette forudsætter dog, at der er interesserede studerende.  
 
Eventuelt kan studerende formidle videre til andre studerende om praktikophold. De studerende kan 
få information via e-mail. 
 
Hvis nogle studerende har gode forslag til praktik, så kunne studiet markedsføre det over for andre 
studerende. 
 
Der kan iværksættes informationsmøde for kandidaterne, hvori information om praktik indgår. 
 
Der var i studienævnet forslag til, at et praktikophold af tre måneders varighed skulle have en værdi 
på 10 ECTS, mens praktikophold af fem måneders varighed skulle have en værdi på 20 ECTS.  
 
D) Reviderede ændringer af studieordningerne med henblik på reeksamen 
 
Reviderede ændringer i studieordningerne med henblik på reeksamen godkendes af studienævnet for 
at give mulighed for de studerende, der her i foråret ikke har fuldført BA-seminaret at aflevere en 
opgave i forhold til regler, som er beskrevet i de reviderede studieordninger. 
 
Studieordninger træder efter godkendelse af dekanen endeligt i kraft 1. september 2008. 
 
E) Rettelser til studieordninger for bacheloruddannelsen og for kandidatuddannelsen 
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Dekanen har via fakultetssekretariatet gennemset vores forslag til revision af studieordning. Der var 
erkendt følgende problemkomplekser: 
 
Definitionen på reeksamen blev ikke godkendt af fakultetet. Reeksamen forstås som en ny eksamen i 
samme eksamenstermin, men kan også finde sted i anden eksamenstermin. Her skal der dog til 
forskel fra reeksamen i samme eksamenstermin, afleveres nyt petitum. Eventuelt skal denne forskel 
præciseres. Der arbejdes videre på en formulering af begrebet reeksamen.   
 
Der må ikke stå ”godkendes” ved øvelsesopgaver. Dette bør stryges. Hvis der står godkendes, kan 
opfattes som en obligatorisk eksamen og der kræves administration i STADS. Dette er særlig en 
problematik i forhold til infodok. øvelsesopgaver, hvor det jo er en integreret del af forløbet, ar man 
består opgaver undervejs. Denne problematik går igen i ændringerne af både tilvalgs- og 
bacheloruddannelserne 
 
Ved øvelsesopgaver bør stå to genafleveringsforsøg i stedet for et genafleveringsforsøg. 
 
For Koldingstudieordningen gælder, at der ikke må være forudsætninger for førsteårsprøven, dvs. at 
alle øvelser skal bestås før eksamen i Analysestrategier 1.  
 
For Koldingstudieordningen gælder, at ordet ”vejledende” bør streges ud i forhold til øvelsesopgaver. 
 
Studienævnsformanden afventer besked fra fakultetssekretariatet mht. til godkendelse af revideringer 
og fik nævnets bemyndigelse til at forhandle en løsning igennem, da det haster med at få 
studieordningerne godkendt (og trykt) inden 1. september. 
 
Ad.7: Eventuelt 
 
7-1: Fastsættelse af mødedatoer i efterårssemesteret 2008 
 
Næste studienævnsmøde finder sted tirsdag d. 9. september 2008 kl. 15.15 i mødelokale 6. 
 
Yderligere følgende mødedatoer blev vedtaget: 
tirsdag d. 21. oktober 2008 kl. 15.15 i mødelokale 6, 
tirsdag d. 25. november 2008 kl. 15.15 i mødelokale 6 og 
tirsdag d. 16. december 2008 kl. 15.15 i mødelokale 6. 
 
Der var ingen yderligere bemærkninger. 
 
 
Mødet sluttede kl. 16.17.  
 

 
Per Grau Møller, Studienævnsformand 

 
/  

Anita Hemmersam, referent 


