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_____________________________________________________________________________ 
 
Godkendt referat af møde i Studienævn for Historie  
onsdag den 26. marts 2008 kl. 10 i mødelokale s.43 i Kolding  
 
Møde nr.:  4 
 
Til stede var:                     Per Grau Møller, studieleder 
                      Sidsel Mahler Jakobsen, stud.mag. (Næstformand) 
                                           Anne Magnussen, lektor  
                                           Monika Janfelt, lektor 
                                           Martin Bjørn Marks, stud.mag. 
                                           Lasse Rahn, stud.mag. 
                      Anette Petri, stud.mag. 
                                           Kristina Bonde Sørensen, faglig vejleder   
  Referenter: Anita Hemmersam, sekretær (barselsvikar) 
                                                              Ulla Annette Mortensen, sekretær (Kolding) 
                                                           
Fraværende med afbud: Diana Brunholm, sekretær                                            
                                            Michael Bregnsbo, viceinstitutleder (observatør)                                           
                       Ann Christine Weber Brandt, stud. mag.  
                                            Tønnes Bekker-Nielsen, lektor 
Fraværende uden afbud:  Jørn Brøndal, lektor 
 

 

27. marts 2008
 
J. nr.:  
 
Ref.: PGM/ah 
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Studienævnets medlemmer var indkaldt med følgende dagsorden: 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat af studienævnsmøde, 27. februar 2008 inkl. bilag med rettelser til 
studieordningerne 
A) Godkendelse af dagsordenen 
B) Meddelelse om udpegning af studenterrepræsentant 

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

A) Høring om garantikvotient 
 

4. Ekspederet siden sidste møde 
 

5. Ansøgninger 
 
6. Vedrørende studiet 
 A) Meddelelser 
      B) Rettelser til grunduddannelsen 2005/07 
      C) Evaluering 
      D) Undervisningsudbuddet i efteråret 2008 

 
7. Eventuelt 

 
 
Ad. 1: Godkendelse af referat af studienævnsmøde, 27. februar 2008 inkl. bilag med rettelser til 
studieordningerne 
 
Både referat af studienævnsmødet den 27. februar 2008 og rettelserne til studieordningerne blev 
godkendt. 
 
A) Godkendelse af dagsordenen 
  
      Dagsordenen godkendt. 
      
B) Meddelelse om udpegning af studenterrepræsentant 
      
Ann Christine Weber Brandt, stud.mag. er hermed studenterrepræsentant fra Amerikanske Studier i 
studienævn for Historie i stedet for Stuart Noble, stud.mag. 
 
Ad. 2: Amerikanske Studier 
 
A) Meddelelser 
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B) Ansøgninger 
2-1: Ansøgning om tilladelse til at tage specialeseminaret ved Ohio University, USA. Ansøgningen 

blev imødekommet.  
 
2-2: Ansøgning om tilladelse til at afslutte faget Globaliseringsprocesser v/Dannie Kjeldgaard med 15 

ECTS i stedet for 10 ECTS. Ansøgningen blev imødekommet med øget sidetal på petitum og 
på hjemmeopgaven.  

 
2-3: Ansøgning om tilladelse til at tage de afsluttende eksamener i Emner i Amerikansk Kultur med 

Jan Nordby Gretlund og i Emner i Amerikansk Historie og Samfundsforhold med Benita 
Heiskanen, hvor de første midtvejseksaminer er taget i efterårssemestret. Ansøgningen blev 
imødekommet.  

 
2-4: Ansøgning om meritoverførsel af et kurset: Europe & America: Two Continents Divided by a 

Common Civilization fulgt ved Københavns Universitet. Ansøgningen blev imødekommet. 
Kurset meritoverføres som et valgfrit kursus (10 ECTS). 

 
Ad. 3: Meddelelser 
 
3-1: Specialemøde i Odense 
       Meddelelse om informationsarrangement om specialeprocessen mandag den 7. april 2008 kl. 14  
       i lokale U20. Bliver sendt ud via nyhedsbrev til de studerende.  
 
3-2: Individuelle E-mails til studerende vedr. eksamenstilmelding  
 
A) Høring om garantikvotient på 6.0 samt vejledende samtaler for potentielle studerende med 
lavere kvotient fra sommeren 2010. 
 Høringsfristen var 10. marts, men studielederen havde skønnet, at forslaget var helt i 

overensstemmelse med studiets ønsker. 
 
Ad. 4: Ekspederet siden sidste møde 
 
To Erasmusstipendier er anbefalet, en fra Historiestudiet og en fra Amerikanske Studier. Fristen var 

15. marts 2008. 
 
Ad. 5: Ansøgninger 
 
5-1: Vedr.: Ansøgning om tilladelse til at følge et Tilvalg i Historie ved det Færøske Universitet.  
På baggrund af studieordningen for Historie ved det Færøske Universitet, der viser, at der er stor 
overensstemmelse mellem Tilvalg i Historie ved Syddansk Universitet og emner i Historie ved det 
Færøske Universitet, og på baggrund af en aftale mellem Århus Universitet og det Færøske 
Universitet om et nordisk samarbejde, blev ansøgningen imødekommet. 
 
5-2: Vedr.: Ansøgning om dispensation til at undlade at aflægge eksamen for et af områdefagene på 
kandidatuddannelsen som en hjemmeopgave. 
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Rækkefølgen for hvilken områdefagene læses er vilkårlig, men studienævnet ønsker at opretholde 
studieordningens krav om, at et af områderne 5-8 afvikles som en hjemmeopgave. Der henvises til en 
samtale med faglig vejleder for at tilrettelægge studiet mest hensigtsmæssigt. 
 
5-3: Vedr.: Ansøgning om ændring af bacheloruddannelsen fra en etfaglig kandidat til en tofaglig 
kandidat med historie og filosofi.  
Ansøgningen blev imødekommet, således at fagene taget på 3. år af BA overføres til 
kandidatuddannelsen og at det indstilles, at ansøgeren kan optages på tilvalg i filosofi. 
 
5-4: Vedr.: Dispensationsansøgning vedrørende eksamensforløb. 
Ansøgning om at få godkendt eksamensforløbet for område 2, Voldens Historie på Historie som 
Tilvalg, selvom den studerende ved en fejl havde afmeldt eksamen i det pågældende fag og tilmeldt 
sig eksamen i et andet fag. Ansøgningen blev imødekommet på baggrund af, at fejlen burde være 
opdaget af sekretariatet i forbindelse med petitumindlevering. 
 
5-5: Vedr.: Ansøgning om optagelse på kandidatuddannelsen i Historie. 
På baggrund af en bachelor i Uddannelse fra Universitet på Akureyri (Island) ansøges om optagelse 
på kandidatuddannelsen i Historie ved Syddansk Universitet.  
Ansøgningen blev ikke imødekommet, da en BA med Historie som centralt fag er en forudsætning 
for at blive optaget på kandidatuddannelsen i historie.  
 
5-6: Vedr.: Ansøgning om dispensation fra førsteårsprøvereglerne på historiestudiet 
Pga. sygdom ansøges om dispensation fra reglerne om førsteårsprøven. Da disse regler endnu ikke er 
blevet overtrådt, er der intet grundlag for at søge om dispensation fra reglerne. I stedet henstilles til, 
at en sygemelding får betydning for de hidtidige eksamensforsøg, således at de nulstilles. Ydermere 
henstilles til, at den studerende forsøger at gå op til eksamen i et eller flere af de manglende fag til 
sommer 2008, og tager en samtale med faglig vejleder om tilrettelæggelsen af forløbet. 
 
Ad.6: Vedrørende studiet 
 
A)Meddelelser 
 
6-1: Mødeindkaldelse til fagrådet 
 
6-2: Mødeindkaldelse til fagrådet 
 
B) Rettelser til grunduddannelsen 2005/07 
 
Rettelsesforslag til studieordningerne blev gennemgået og drøftet med henblik på at gøre det muligt 
på en overkommelig måde at lave reeksamen.  
 
Mellem studielederen og studiekoordinatoren i Kolding var drøftet et forslag om at lave to separate 
studieordninger for grunduddannelsen i Odense og Kolding for at undgå at nævne for mange 
tekniske særregler. Fakultetssekretariatet spørges til råds. Forslag til studieordninger udarbejdes og 
fremlægges på næste møde til beslutning. 
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Følgende fag blev drøftet: 
 
Analysestrategier 1 
Studienævnet nåede ikke til enighed omkring ændringsforslagene. Det foreslås, at der for 
Analysestrategier 1 i Kolding skal gælde de regler for faget, som fremgik af de ændringsforslag, der 
blev drøftet således, at de indlagte øvelsesopgaver skal være obligatoriske.  
For Analysestrategier 1 i Odense fremlagdes og vedtoges et forslag om, at øvelsesopgaverne skal være 
frivillige og dermed ikke en forudsætning for at kunne gå til eksamen.  
 
Analysestrategier 3 
Ændringerne blev godkendt. 
 
Infodok 
Både forslagene fra Odense og fra Kolding blev godkendt. 
 
BA-seminar 
Hjemmeopgaven afvikles uden censur, mens der ved reeksamen skal være intern censur. 
 
Historie og Samfundsvidenskab 
Ændringerne blev godkendt både for Kolding og for Odense. 
 
Andet 
Forslag: generelt problem, at der mangler uddybende feed-back på de opgaver, som de studerende 
afleverer til underviserne. Eventuelt en opgave for fagrådet og for instituttet med henblik på både 
pædagogiske tiltag, men også økonomiske ressourcer.   
 
C) Evaluering 
 
Der var evalueringsrapporter fra Europa i verden 2 og fra Fra despoti til demokrati. 
 
Der var klager over de akustiske forhold og ønsker om bedre lokaler.  
 
D) Undervisningsudbuddet i efteråret 2008 
Ingen kommentarer 
 
Ad.7: Eventuelt 
 
Næste møde er fredag d. 25. april 2008 kl. 13.15 i mødelokale 6, 
 
Yderligere er følgende mødedatoer fastsat: 
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. 12.30. 
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Per Grau Møller, Studienævnsformand 
/  

Anita Hemmersam, referent og barselsvikar 
 
 
 
 
 
 
 


