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Studienævnets medlemmer var indkaldt med følgende dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat af studienævnsmøde, 25. april 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) Evaluering 
C) Fællesudbuddet 

 
7. Eventuelt 

 
 
Ad. 1: Godkendelse af referat af studienævnsmøde, 25. april 2008  
Godkendt med den tilføjelse at vi fra fakultet ikke fik lov til at give afslag vedrørende ansøgning 
nævnt i punkt 5-4. Med henvisning til vejledningspligten overfor studerende blev den endelige 
afgørelse udskudt således, at den studerende fik en frist til at sende en begrundet ansøgning 
vedrørende de i § 26 nævnte usædvanlige forhold i Bekendtgørelse om eksamen nr. 867 af 19. august 
2004, der måtte være omkring de tre hidtil brugte forsøg. En begrundet ansøgning er imidlertid ikke 
kommet studienævnet i hænde, og sagen betragtes som afsluttet.   
 
Studienævnsformanden tilføjede at de ændringer til studieordningerne, som blev vedtaget, nu er 
sendt til dekanen.  Efter mødet blev enkelte rettelser rundsendt blandt studienævnets medlemmer. 
Der var ingen indsigelser.  
Studieordningerne for bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen for historie i Odense og i 
Kolding er sendt til dekanen til godkendelse.  
 
A) Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt. 
  
Ad. 2: Amerikanske Studier 
 
A) Meddelelser 
Der var ingen meddelelser. 
 
B) Ansøgninger 
Der var ingen ansøgninger. 
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Ad. 3: Meddelelser 
 
3-1: Orientering om værdigrundlag for Syddansk Universitet 
 
3-2: Fakultetets nyhedsbrev 
Det humanistiske fakultets Strategi- og ledelsesgrundlag 
 
3-3: Fakultetets nyhedsbrev 
Breve udsendt til de studerende vedrørende holdtilmelding. 
 
3-4: Forslag til delpolitik for før uddannelsen i høring 
Ingen kommentarer. 
 
Ad. 4: Ekspederet siden sidste møde 
 
4-1: Vedr.: Ansøgning om udsættelse af frist for specialeaflevering 
Ansøgning om at få en måned ekstra til at aflevere speciale i. 
Ansøgningen blev ikke imødekommet. I stedet for overgår den 
studerende til 2. forsøg. Næste afleveringsfrist er den 1. november 
2008. Den studerende følger fortsat1996-studieordningens 
bestemmelser vedrørende omfang. 
 
Ad. 5: Ansøgninger 
 
5-1: Vedr.: Ansøgning om forlængelse af specialeperiode. 
Ansøgning om at få ni måneder til specialeskrivningen pga. ordblindhed. 
Ansøgningen tages op, når dokumentation foreligger. 
 
Studienævnet eftersøger generel praksis vedrørende ordblinde.  
 
5-2: Vedr.: Ansøgning om meritoverførsel af fag  
Ansøgning om meritoverførsel af fag bestået ved University of Aberdeen. Ansøgningen blev 
imødekommet. 
 
5-3: Vedr.: Ansøgning om dispensation til gennemførelse af eksamen 
Ansøgning om ekstra hjælp til eksamen pga. ordblindhed. Ansøgningen blev imødekommet således, 
at der gives 3 i stedet for 2 dage til prøven.  
 
5-4: Vedr.: introugen 2008 
Studienævnet erfarede, at tutorkoordinatoren ikke har villet tage ansvar for det planlagte 
”rusarrangement” i efteråret 2008, da der er indkommet for få tilmeldinger til tutorordningen. En 
konsekvens er, at ”rusarrangementet” aflyses. Studielederen fandt det meget beklageligt, at det 
planlagte samarbejde med Kolding derfor måtte aflyses, da det ville have været en god anledning til 
at markere samarbejdet, også på studentersiden. 
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Ansøgning om midler til tredages introarrangement for nye studerende efteråret 2008 i Odense. 
Ansøgningen blev imødekommet under forudsætning af, at der laves et mere udspecificeret program 
for introarrangementet. Der gives midler efter regning, dog ikke til pubcrawl. Der gives maksimalt 
2500 kr. Det skal fremgå, hvad pengene bruges til. Bilag vedlægges. Pengene bør fortrinsvis 
øremærkes faglige formål/ ”ryste-sammen-aktiviteter”. 
Desuden var der enighed om også at bevilge en beskeden frokostbillet til førstedagen, både i Kolding 
og Odense. 
 
 
5-5: Vedr.: Ansøgning om at blive tilmeldt eksamen 
Ansøgning om at få dispensation til at blive tilmeldt eksamen i Område 1, Nordens historie i 
sommerterminen 2008. Ansøgningen blev imødekommet. 
 
5-6: Ansøgning om forlængelse af specialeperiode.  
Ansøgning om forlængelse af specialeperioden pga. graviditet og barsel. Ansøgningen blev 
imødekommet således, at den studerende indstilles til at få 6 måneders orlov i 
specialeskrivningsperioden. Der henstilles til, at den studerende vedlægger en projektbeskrivelse før, 
at specialekontrakten kan underskrives.   
 
5-7: Ansøgning om dispensation til at blive tilmeldt eksamen 
Ansøgning om dispensation til at blive tilmeldt eksamen i Dansk Udenrigspolitik efter 1945. 
Ansøgningen blev imødekommet. Det er en forudsætning, at den studerende indleverer petitum 
senest fredag den 23. maj, og at prøven aflægges som en mundtlig eksamen. Dette af hensyn til 
eksamensplanlægningen.  
 
5-8: Ansøgning om at få godkendt individuelt tilrettelagt sidefag 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
5-9: Ansøgning om at afvikle eksamen på norsk 
Ansøgningen blev imødekommet under forudsætning af, at underviser accepterer, at eksamen 
aflægges på norsk. 
 
Ansøgningen affødte efterspørgsel på praksis vedrørende nordiske sprog og andre fremmedsprog som 
eksamenssprog, også i et helt uddannelsesforløb – studielederen undersøger.. 
 
5-10: Ansøgning om individuelt tilrettelagt tilvalg 
Ansøgningen blev imødekommet.  
 
5-11: Ansøgning om dispensation til at følge fag 
Ansøgning om at deltage i et kursus om latinsk grammatik i stedet for område 2. 
Ansøgningen blev imødekommet. Studienævnet forhåndsgodkender faget Elementarlatin 1-2 med 
10 ECTS såfremt, det udbydes på bacheloruddannelsen. 
 
5-12: Ansøgning vedr.: dispensation fra førsteårsprøvereglerne 
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Ansøgning om dispensation til at undlade at bruge et forsøg i Europa i Verden 1 pga. sygdom i 
graviditeten. Ansøgningen blev imødekommet, når lægeerklæring foreligger. Der gives dispensation 
således, at et forsøg i Europa i Verden 1 annulleres. Forsøget gemmes til eksamensterminen januar 
2009 pga. barsel. 
 
5-13: Ansøgning vedr.: dispensation fra førsteårsprøvereglerne 
Ansøgning om dispensation til at undlade at bruge et forsøg i fagene Videnskabsteori 1 og 2. 
Ansøgningen blev imødekommet. Den studerende henstilles til at kontakte faglig vejleder med 
henblik på en samtale om studieplanen og det videre forløb pga. barsel.  
 
Ad.6: Vedrørende studiet 
 
A) Meddelelser 
Studielederen og faglig vejleder afholder samtaler med forsinkede studerende 26. maj 2008. 
 
Vedrørende sager om førsteårsprøvereglerne gives bemyndigelse til studienævnsformanden til at 
træffe afgørelser mellem studienævnsmøderne. 
  
6-1: Underskriftsindsamling 
47 studerende synes, at fagudbuddet for område 2-3 for efterårssemesteret 2008 er for smalt. Der 
gives for få muligheder i forhold til områderne 1-4 før 1648. 
 
Studienævnet tog underskriftsindsamlingen til efterretning med følgende bemærkninger: 
 - I forhold til BA-seminaret er der i studieordningen ikke noget krav om metodisk spredning. 
 - Studienævnet og studielederen vil forsøge at være mere opmærksom på problematikken i 
forbindelse med fremtidige fagudbud.  
 
B) Evaluering 
Sammenfattende for evalueringsrapporterne var følgende: Der er en lille engageret gruppe af 
studerende. Resten får ikke læst og er dårligt forberedte. 
Et generelt indtryk af undervisningsforholdene som flere af studienævnets medlemmer kunne nikke 
genkendende til. 
 
Dette affødte mindre drøftelse af den generelle mangel på engagement blandt studerende til stor 
frustration for alle parter. 
 
C) Fællesudbuddet 
Kurset: Det politiske sekretariat udbydes ved Institut for Statskundskab, og forhåndsgodkendes af 
historiestudiet. 
 
Det undrer, at Center for Medievidenskab har godkendt faget Globale Identiteter, som er et Område 
1 fag, da det er et fag forbeholdt førsteårsstuderende. 
 
Ad.7: Eventuelt 
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Til næste møde tages et punkt vedrørende praktikophold op. Det drejer sig om praksis vedrørende 
praktikophold af mere end tre måneders varighed, og om hvorledes organiseringen af 
praktikopholdene skal foregå. 
 
Et andet punkt, som tages op til næste møde, omhandler iværksættelse af 
specialeskrivningsprocessen.  
 
Næste møde er onsdag d. 25. juni 2008 kl. 14.00 i mødelokale 6. 
 
Mødet sluttede kl. 16.33  
 
 

 
Per Grau Møller, Studienævnsformand 

 
/  

Anita Hemmersam, referent 
 
 
 
 
 
 
 


