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Studienævnets medlemmer var indkaldt med følgende dagsorden: 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsordenen  
      A) Godkendelse af referat af studienævnsmøde, 21. oktober 2008 

 
2. Ekspederet siden sidste møde  
 
3. Amerikanske studier 
 A) Meddelelser 
 B) Ansøgninger 
 
4. Meddelelser 

 
5. Drøftelse af delpolitikker 

a. Universitetspædagogik 
b. studieledelse 

 
6. Ansøgninger 
 
7. Vedrørende historiestudiet 

 
            A) Meddelelser 
            B) Fællesudbud 
            C) Evaluering af undervisning 
            D) Evaluering af brobygning 
 

8. Eventuelt 
 
 
Ad. 1: Godkendelse af dagsorden  
 
Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser: 
 
Under punkt 3. Amerikanske Studier blev tilføjet punkt C) Ændring af studieordning for 
Tilvalgsstuderende, og punkt D) Evaluering og censorberetning. 
 
A) Godkendelse af referat af studienævnsmøde, 21. oktober 2008 
 
Referatet blev godkendt. 
  
Ad. 2: Ekspederet siden sidste møde  
 
2-1: Vedr.: Brev fra dekanen til studerende i klagesag vedr. dispensation til at blive tilmeldt 
reeksamen i august 2008.  
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Klagen var blevet imødekommet. Studienævnet tilsidesat af en afgørelse af dekanen. Sagen er nu 
afsluttet. 
 
2-2: Vedr.: Ansøgning om dispensation 
Ansøgning om udsættelse af eksaminer pga. dødsfald i familien 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
2-3: Vedr.: studieordningen  
Fakultetssekretariatet havde tilføjet Den danske titel ’BA i historie (+ et tilvalg)’ til studieordningen. 
Studielederen havde godkendt dette. 
 
Ad. 3: Amerikanske Studier 
 
A) Meddelelser 
 
Man har på Amerikanske Studier afholdt et orienteringsmøde med tilvalgsstuderende, hvor 4 ud af 9 
studerende mødte frem. Den 8. december bliver der også holdt et møde for kandidatstuderende 
vedrørende overordnede mål og karriereorientering. Der forventes et stort fremmøde. 
 
Der vil på næste studienævnsmøde den 16. december 2008 være referater fra disse to møder til 
orientering. 
 
Alle årene har Amerikanske Studier haft en ekstern bestyrelse. Fungerer som lokalt aftagerpanel. Der 
er tiltrådt to nye: redaktør Per Knudsen (fellow ved SDU’s journalistuddannelse) og Ole Bech-
Petersen, Danske Bank. 
 
Dette affødte på historiestudiets vegne ønsker om muligvis at have et lignende aftagerpanel således, 
at der kan foregå mere kommunikation med ”verdenen” uden for. 
 
Historiestudiet ønsker i det mindste at spille en rolle i forhold til de to aftagerpaneler nedsat i 2005. 
 
B) Ansøgninger 
 
3-1: Vedr.: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold ved Leaderlab 
Ansøgningen blev imødekommet. Opholdet forhåndsgodkendes som et valgfag (10 ECTS) under 
forudsætning af, at den studerende, når opholdet er slut, får et bevis på praktikopholdet. 
Der skal skrives en rapport på 8-10 sider. 
 
3-2: Vedr.: Ansøgning om forhåndsgodkendelse 
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurserne: History 555, Reading seminar in American history, 
English 585, Contemporary American Literature og English 580, Ethnic literature  ved California State 
University på 3. semester af kandidatuddannelsen i Amerikanske Studier. 
Ansøgningen blev imødekommet. De forhåndsgodkendte kurser svarer til tre områder a 10 ECTS. 
 
3-3: Vedr.: Ansøgning om forhåndsgodkendelse 
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Ansøgning om forhåndsgodkendelse af valgfaget Gymnasiepraktik på 2. semester af 
kandidatuddannelsen i Amerikanske Studier i stedet for som normalt på 3. semester af 
kandidatuddannelsen. 
Ansøgningen om forskydning af forløbet blev imødekommet, men afgørelsen af praktikforløbet blev 
udsat, da det drejer sig om et praktikforløb på et gymnasium og ikke om kurset Gymnasiepraktik, 
hvorfor den studerende snarest muligt meddeler studienævnet, hvilken vejleder og hvilket 
gymnasium praktikforløbet skal foregå hos. 
 
3-4: Vedr.: Ansøgning om at få 15 ECTS 
Ansøgning om at få 15 ECTS for kurset Internationale Forhold (10 ECTS).  
Ansøgningen blev imødekommet. Der gives 15 ECTS for kurset med udvidet pensum ifølge de 
bestemmelser, som står i den studieordning, som den studerende følger. 
 
3-5: Vedr.: Ansøgning om forhåndsgodkendelse 
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurserne Applying Language and Communication Studies og 
National identitet og globalisering, der udbydes af andre studier end Amerikanske Studier. 
Ansøgningen blev delvist imødekommet. Kurset National identitet og globalisering 
forhåndsgodkendes ikke, da kurset ikke har et sigte, der sikrer, at der er nok ”Amerikansk” i kurset. 
 
3-6: Vedr.: Ansøgning om brug af computere 
Ansøgning om brug af pc til skriftlig eksamen på vegne af tilvalgsstuderende på Amerikanske 
Studier. 
 
Det er et problem, at en del af de fag, som Amerikanske Studier udbyder, samlæses med Engelsk. 
Der er forskellige studieordninger, som betyder, at der for Engelsk er én eksamensform, mens 
Amerikanske Studier har en anden eksamensform i samme kursus. 
 
Til den ene eksamen er det svært rent praktisk at nå at foranstalte, at de studerende kan benytte pc. 
 
I et notat fra Det Humanistiske Fakultet fremgår det, at de studerende har ret til at benytte egen pc. 
Studienævnsformanden finder på baggrund af dette notat, at man ikke på Amerikanske Studier kan 
nægte de studerende at benytte pc til skriftlige eksaminer, og opfordrer til snarest muligt at ændre 
disse eksamensformer i studieordningen og i praksis.  
 
C) Ændring af studieordningen for Tilvalg i Amerikanske Studier  
Historiefaget, der i forvejen var delt i to dele (men under én paragraf) adskilles i to paragraffer, og 
prøveformen (for hjemmeopgave) ændres. Censurformen præciseres. Valgfaget ændres også. 
Eksamensformen ændres.  
 
Baggrund: Tilvalgsstuderende var utilfredse med den måde Amerikansk Historie beskrives. 
 
Løsning: Det kommer til at bestå af to moduler i to fag; hvor der før var én karakter er der nu to 
karakterer. En bestået, ikke-bestået og en karakter efter syvtrinsskalaen. Nu laver man om på det 
valgfrie kursus således, at der bliver mulighed for en mundtlig eksamensform med ekstern censur. 
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Studienævnsformanden indvendte, at der i studieordningen står, at underviseren fremlægger 
eksamensform ved semesterstart, og at der så ikke reelt var valgfrihed mht. eksamensform. 
 
De studerende ønsker mindst én mundtlig prøve og foreslår valgfrihed. 
 
Jørn Brøndal vil undersøge, om det er teknisk muligt at lave kurset om til en mundtlig eksamen. 
 
Studienævnsformanden tilføjede, at der til to-delingen af kurset burde foregå en karakterbrug efter 
omvendt rækkefølge således, at der ved den første del (skriftlig opgave) burde foregå karaktergivning 
efter bestået/ ikke-bestået og efter anden del (hjemmeopgave) burde foregå karaktergivning efter. 
syvtrinsskalaen 
 
Jørn Brøndal mente ikke, at dette kunne lade sig gøre, da kurset samlæses med Engelsk. Det ville 
give forskellige eksamensformer ved sammen undervisningsform 
 
Studienævnet indstiller til, at valgfaget bliver afviklet med en mundtlig eksamensform, og at skriftlige 
eksamensformer ændres til, at man må bruge pc. 
 
D) Evaluering 
 
To kurser var præsenteret.  
 
Generelt: Man vil på Amerikanske Studier meget gerne have en formalisering omkring evaluering 
således, at evalueringerne altid kommer op at vende på studienævnsmødet.  
 
(På historiestudiet har dette været praktiseret længe.) 
 
De to evalueringsrapporter blev godkendt. 
 
Et eksempel på ny praksis: en studenterrepræsentant er medunderskriver på rapporterne. 
 
Det blev nævnt, at det ved Aarhus Universitet er praksis, at en studerende udarbejder selve 
rapporten, og at læreren underskriver. 
 
Der var en beretning fra censorformandskabet, som blev taget ad notam. 
 
Ad. 4: Meddelelser 
 
4-1: Godkendt revision af Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk 
Universitet, Almen del 
 
4-2: Nyhedsbrev for humaniora 
 
4-3: Tilbagemeldinger på proceduere omkring 2-års aktivitetsreglen 
 
4-4: Forløbsanalyse, Kandidat, Humaniora 
 



 
Side 6 af 10

Der var følgende bemærkning:  
Der er sket en fejlfortolkning vedrørende studerende i Esbjerg. I forløbsanalysen figurerer et stort 
frafald på historiestudiet i Esbjerg, men i denne frafaldsregistrering er der ikke taget højde for, at der 
i samme periode skete et teknisk studieskift mellem Esbjerg og Kolding. 
Der er registreret et lidt højere frafald i Odense end i Kolding. 
 
Studienævnet vil gerne gøre statistikkontoret opmærksom på, at skift mellem Kolding og Odense 
nævnes som frafald. 
 
4-5: Nyhedsbrev fra Ledelsen den 31. oktober 2008  
 
4-6: Høringssvar om planlægning af reeksamen 
 
4-7: Forslag til delpolitik for universitetspædagogik i høring  
 
Tages op under punkt 5. 
 
4-8: Referat fra møde i institutudvalget den 17. september 2008 
 
4-9: Fakultetets nyhedsbrev 19. november 2008 
 
Ad. 5: Drøftelse af delpolitikker 
 

a) Universitetspædagogik 
 
Høringssvar senest onsdag den 26. november 2008. 
 
Omhandler bl.a. hvordan man stimulerer en pædagogisk professionalisering af undervisningen, 
herunder kompetenceudvikling af undervisere. 
 
Kommentarer til dette var, at det var et skridt i den rigtige retning, men at der også er langt fra ord 
til at få det implementeret. 
 

b) Studieledelse 
 
Opridser en række kompetencer og praktiske arbejdsopgaver. 
 
Samspil mellem institutleder, studieleder og studienævn. Alle tre parter har en rolle at spille f.eks. i 
forhold til evaluering. Institutlederen skal inddrages i disse processer. 
 
Omhandler den løbende overvågning af kvaliteten.  
 
Det står nu på skrift, at der er en studieleder på hvert studienævn. 
 
Notatet stiller ikke spørgsmålstegn til den struktur vi har. Det er man i studienævnet tilfreds med. 
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(Jørn Brøndal og Ann Sofie Weber Brandt forlod mødet) 
 
Ad. 6: Ansøgninger 
 
6-1: Vedr.: Ansøgning om merit 
Ansøgning om meritoverførelse af område 6 og 7 bestået på kandidatuddanneslen i historie efter 
2001-studieordningen til kandidatuddannelsen i historie efter 2007-studieordningen. 
Ansøgningen blev imødekommet således, at områderne 6 og 7 giver merit for 3 områder a 10 ECTS 
på kandidatuddannelsen efter 2007-studieordningen. 
 
6-2: Vedr.: Ansøgning om 4. gangsdispensation 
Ansøgning om at få et fjerde forsøg til at skrive BA-projekt og ansøgning om at få et fjerde forsøg til 
område 2 på bacheloruddannelsen i historie samt at afvikle eksamen som en skriftlig ugeopgave i 
stedet for en mundtlig eksamen. 
Ansøgningen blev imødekommet p.gr.a. særlige forhold vedr. stresssituation under forudsætning af, 
at den studerende kontakter faglig vejleder med henblik på vejledning i forhold til eksaminerne. 
Yderligere dispensation gives ikke. 
 
6-3: Vedr.: Ansøgning om forlængelse af specialeskrivningsperiode 
Ansøgning om at forlænge specialeskrivningsperioden med 5 uger pga. rygskade. 
Ansøgningen blev imødekommet. Specialet skal afleveres senest den 15. januar 2009 kl. 14. 
 
6-4: Vedr.: Ansøgning om at forlænge afleveringsfristen 
Ansøgning om dispensation til at forlænge afleveringsfristen for 3-dages opgaven i Analysestrategier 1 
med to dage pga. dysleksi. 
Ansøgningen blev imødekommet således, at der gives 1,5 døgn ekstra oveni de 3 dage, da 
studienævnet tidligere har givet 50 % ekstra tid til studerende med dysleksi. Opgaven skal afleveres 
den 16. december kl. 14. 
 
6-5: Vedr.: Ansøgning om dispensation  
Ansøgning om dispensation fra eksamensformen (mundtlig) i område 2 efter 2001-studieordning 
således, at den studerende kan følge den eksamensform (skriftlig), som området udbydes på efter 
2005-studieordningen. 
Ansøgningen blev ekstraordinært imødekommet, da det er den sidste eksamen i uddannelsen, og da 
en mundtlig eksamen er på engelsk  i det pågældende fag. Opgaven skal afleveres på dansk. 
 
6-6: Vedr. Ansøgning om merit for et område på kandidatuddannelsen 
Ansøgning om at få meritoverført Litteraturhistorie IV (10 ECTS) bestået på tilvalgsuddannelsen ved 
Århus Universitet (60 ECTS) til et kandidatområde på historie efter 2007-studieordningen, efter at 
den øvrige tilvalgsuddannelse er overført til en tilvalgsuddannelse i dansk (50 ECTS).  
Ansøgningen blev imødekommet. Der gives merit for et område som valgfag (10 ECTS) på 
kandidatuddannelsen i historie. 
 
6-7: Vedr.: Ansøgning om midler til ekskursion 
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Ansøgning om midler til, at et hold på fagstammen på overbygningen kan komme på endags 
ekskursion til Nationalmuseet i København. 
Ansøgningen blev imødekommet. Der bevilges kr. 820. 
 
Ad. 7: Vedrørende studiet 
 
A) Meddelelser 
 
7-1: Valg 
 
Der er et valgbart/ funktionsdygtigt studienævn fra det nye år, da de studerende har leveret en 
komplet liste med suppleanter. 
 
Betyder også at der er nogle, der udtræder af studienævnet fra nytår. 
 
7-2: Forårsudbuddet 2009  - Det endelige udbud 
 
Der er fag, som institutlederen har taget ud, da flere undervisere havde for meget undervisning. 
 
Der har været indkaldt til to møder vedrørende orientering om fagstammer på overbygningen. Den 
21. november, hvor 4 studerende mødte op, og den 25. november, hvor 1 studerende mødte op. 
 
Det lille fremmøde affødte følgende kommentarer: 
 
Det er svært at finde et sted, hvor alle kandidater fra tilvalg har tid.  -Forslag: have flere ting på én 
gang på programmet, så kommer der flere. 
 
Der bør eventuelt være en løbende opdatering af fagbeskrivelserne på nettet. 
 
Man har i Kolding succes med at lave en kalender til studerende, hvor vigtige datoer står.  
 
De to nedsatte arbejdsgrupper vedrørende det studiesociale miljø og studiets hjemmeside er opløst til 
fordel for to nye arbejdsgrupper. Markedsføringsgruppen og Interngruppen. Der søges aktivt 
medlemmer til arbejdsgrupperne blandt studerende. 
 
7-3: Udtræden af Studienævn for Historie samt udpegning af nyt medlem – Rektor har godkendt, at 
lektor Tønnes Bekker-Nielsen udtræder pr. 31-12-2008 og erstattes af lektor Mogens Rostgaard 
Nissen. 
 
7-4: Udbud af elitemoduler – ansøgningsmateriale 
Mulighed for at søge udviklingspenge til et elitemodul samt særligt elitetaksameter til en sådan.  
 
Studienævnet anbefaler det ikke, da både lærere og studerende ikke finder det umagen værd, og at 
det vil diskvalificere den ordinære kandidatuddannelse. 
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7-5: Notat vedrørende Faglig Dag 
Studiegruppen vedrørende Film og historie ønsker at lave en alternativ Faglig Dag den 27. februar. 
 
Studiegruppen søger om moralsk opbakning. Studienævnet bakker initiativet op. 
 
Faglig Dag skal gøres mere synligt f.eks. på et fagrådsmøde. Samtidig skal der iværksættes initiativer 
til at få flere studerende til at møde op til fagrådsmøderne. 
 
B) Fællesudbud 
Godkendte valgfag. 
 
C) Evaluering 
 
Der er ikke kommet en samlet evaluering ind vedrørende 1. årsstuderende, men der er kommet en 
samlet evaluering vedrørende 1. årgang fra Kolding. 
 
På bacheloruddannelsen i Odense indkom 7 evalueringsrapporter. 
På kandidatuddannelsen i Odense indkom 4 evalueringsrapporter. 
På bacheloruddannelsen i Kolding indkom 2 evalueringsrapporter. 
På kandidatuddannelsen i Kolding indkom 2 evalueringsrapporter. 
 
Der er utilfredshed blandt overbygningsstuderende på 2007-studieordningen med 10 ECTS 
områderne. Der er for lidt tid til fordybelse. 
Tre områder er for meget på et semester. Mange kan kun nå to områder, da man fordyber sig i alle 
områder. 
Der er en tendens til studieforlængelse på baggrund af nuværende struktur. 
 
I Kolding bruger man stadig de gamle evalueringsskemaer. 
 
Evalueringsrapporter vedrørende Infodok: 
Studerende finder, at der ikke er overensstemmelse mellem det instruktorerne siger, og det som 
opgaverne lægger op til. Opgaverne bør rettes igennem og opdateres.  
Der er for stor forskel mellem 1. årsstuderende og tilvalgskandidatstuderende. 
 
Forslag om at kalde studerende fra infodok- holdene sammen for at lytte til dem med henblik på 
forslag til, hvad der kan gøres for faget. 
 
Der bør gøres noget ved dette inden foråret 2009. 
 
D) Evaluering af brobygning 
 
Evaluering på baggrund af i alt 12 fremmødte. Langt fra alle vil læse historie. Ud af 12 elever 
overvejer 7 elever at læse historie. 
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Studienævnsformanden roste faglig vejleder for det arbejde, som hun har lagt i planlægning og 
gennemførelse af brobygningsforløbet.  
 
Ad.8: Eventuelt 
 
8-1: Vedr.: kommende Rus- og introarrangementer 
 
Ønske om at der gennemføres en rustur næste gang, der er optag af nye studerende. Der lægges også 
vægt på fra fakultetets side, at der skal være en rustur. 
 
Forslag om evt. at gøre næste rustur fælles med flere studier på tværs af humaniora og forslag om at 
skabe en gruppe ”Festlige humanister”, der kunne være en fælles festforening på tværs af studierne. 
Her kunne der være en repræsentant fra Delirium. 
 
Kommentar: Indlysende at lave noget fælles med historie i Kolding.  
 
Forslag: at Kolding-studerende får en relation til Rubicon og forslag om, at der, foruden religion og 
engelsk, også kommer studerende fra klassiske studier med på rustur. 
 
8-2: Vedr.: Akkrediteringsprocessen 
Processen er i gang og en rapport skal indsendes den 16. februar 2009 
 
Repræsentanter fra akkrediteringspanelet kommer på besøg 16-29. marts. Der bør også være 
studenterrepræsentanter til stede.  
 
Næste studienævnsmøde finder sted 16. december kl. 15.15 2008 i mødelokale 6. Der vil være en 
lille afslutningsfrokost ved dette møde. 
 
Der var ingen yderligere bemærkninger. 
 
Mødet sluttede kl. 18:35 
 

 
Per Grau Møller, Studienævnsformand 

 
/  

Anita Hemmersam, referent 


