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Studienævnets medlemmer var indkaldt med følgende dagsorden: 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsordenen  
      A) Godkendelse af referat af studienævnsmøde, 9. september 2008 

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

 
5. Ansøgninger 
 
6. Vedrørende historiestudiet 

 
            A) Meddelelser 
            B) Brobygning 
            C) Forårets undervisning 
            D) studiets hjemmeside 
            E) fremme af det studiesociale miljø 
            F) delpolitik for studiemiljø 
            G) Speciale informationsmøde og -workshop 
 
 

7. Eventuelt 
 
Uformelt punkt før mødet startede: 
 
Vedr.: Valg til studienævnene 
Valglister vedrørende repræsentanter til studienævnene skal opstilles senest fredag den 24. oktober kl. 
12 til valgudvalget.  
 
Der blev klaget over manglende information vedrørende udskrivning af valg, som allerede skete i 
september.  
 
Ad. 1: Godkendelse af dagsorden  
 
Dagsordenen blev godkendt med nogle ændringer: 
 
Punkt 4: Meddelelser behandles under punkt 3, mens punkt 3: Ekspederet siden sidste møde 
behandles under punkt 4. 
 
Under punkt 6 behandles: Anmodning om udtrædelse af studienævnet 
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Under punkt 7 behandles: Vedrørende historiestudiet, hvor punkt H) fastsættelse af studieuge i 
forårssemestret tilføjes. 
 
Under punkt 8 behandles: Eventuelt 
 
A) Godkendelse af referat af studienævnsmøde, 9. september 2008 
  
Referatet blev godkendt. 
 
Studienævnsformanden tilføjede, at to sager er blevet anket. Det drejer sig om en ansøgning om 
dispensation vedrørende reeksamen i august 2008 og en meritansøgning. Den første ansøgning 
behandles på næstkommende møde, da studienævnet venter på et udspil fra fakultetet. Den næste 
ansøgning behandles under punkt 5. 
 
Ad. 2: Amerikanske Studier 
 
A) Meddelelser 
 
Den 4. og 5. november 2008 arrangerer Amerikanske Studier valgaften i forbindelse med det 
amerikanske præsidentvalg. Arrangementet foregår i o100 fra kl. 14.15 til 8.15. Der vil være mange 
eksperter tilstede og mediedækning af arrangementet. 
 
B) Ansøgninger 
 
2-1: Vedr.: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag læst ved Ohio University. 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
2-2: Vedr.: Ansøgning om tilladelse til at få 5 ECTS for et kursus i stedet for 10 ECTS 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
2-3: Vedr.: Ansøgning om at afslutte Emner i Amerikansk historie og samfundsforhold med 5 ECTS 
i stedet for med 10 ECTS.  
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
2-4: Vedr.: Ansøgning om tilladelse til at tage den endelige eksamen i Emner i Amerikansk kultur. 
Ansøgning om at tage afsluttende eksamen, da den studerende pga. af sygdom efter midtvejseksamen 
ved vintereksamen 2007/08 blev forhindret i at tage den afsluttende eksamen. 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
2-5: Vedr.: Ansøgning om dispensation  
Ansøgning om dispensation til at udskyde afleveringsfristen på speciale pga. sygdom.  
Ansøgningen blev imødekommet. Der gives yderligere 6 måneders specialeskrivningsperiode således, 
at specialet først skal afleveres den 15. april 2009.  
 
 
2-6: Vedr.: Ansøgning om forhåndsgodkendelse 
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Ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurser læst ved Ohio University, California State University, 
Bakersfield, University of Wyoming, , Hawaii Pasific University of University of  Arizona 
Ansøgningen blev imødekommet. Fagene på det universitet, som den studerende bliver optaget på 
forhåndsgodkendes. 
 
2-7: Vedr.: Ansøgning om forhåndsgodkendelse 
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurser læst ved University of Wyoming, California State 
University, Bakersfield, University of North Carolina, Greensboro og Ohio University. 
Ansøgningen blev imødekommet. Fagene på det universitet, som den studerende bliver optaget på 
forhåndsgodkendes. 
 
2-8: Vedr.: Ansøgning om forhåndsgodkendelse 
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurser læst ved University of Wyoming og California State 
University, Bakersfield. 
Ansøgningen blev imødekommet. Fagene på det universitet, som den studerende bliver optaget på 
forhåndsgodkendes. 
 
2-9: Vedr.: Ansøgning om forhåndsgodkendelse 
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurser læst ved Ohio University og University of Wyoming,  
Ansøgningen blev imødekommet. Fagene på det universitet, som den studerende bliver optaget på 
forhåndsgodkendes. 
 
2-10: Vedr.: Ansøgning om forhåndsgodkendelse 
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurser læst ved University of Ohio, Univeristy of Wyoming, 
University of California, UCLA, Georgetown University og North Western. 
Ansøgningen blev imødekommet. Fagene på det universitet, som den studerende bliver optaget på 
forhåndsgodkendes. 
 
2-11: Vedr.: Ansøgning om forhåndsgodkendelse 
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurser læst ved University of North Carolina, Greensboro, 
University of Wyoming, Ohio University, California State University, Bakersfield og Hawaii Pasific 
University. 
Ansøgningen blev imødekommet. Fagene på det universitet, som den studerende bliver optaget på 
forhåndsgodkendes. 
 
2-12: Vedr.: Ansøgning om forhåndsgodkendelse 
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurser læst ved University of Wyoming, Hawaii Pasific 
University, University of North Carolina at Greensboro, University of Arizona og Ohio University. 
Ansøgningen blev imødekommet. Fagene på det universitet, som den studerende bliver optaget på 
forhåndsgodkendes. 
 
2-13: Vedr.: Ansøgning om forhåndsgodkendelse 
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurser læst ved Columbia University, University, Wyoming 
og California State University, University og Arizona, ohio University og Hawaii Pacific University. 
Ansøgningen blev imødekommet. Fagene på det universitet, som den studerende bliver optaget på 
forhåndsgodkendes. 
 



 
Side 5 af 12

2-14: Vedr.: Ansøgning om godkendelse af kursusfag 
Ansøgning om at Amerikanske Studier selv kan udbyde kursusfaget Kursusfag ((10 ECTS) også som 
åbent fag pga. mange studerende på uddannelsen og for lille udbud af kurser. 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
2-15: Vedr.: Ansøgning om dispensation 
Ansøgning om udsættelse af to eksaminer pga. dødsfald i familien.  
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
Ad. 3: Meddelelser 
 
3-1: Opdateret oversigt over fagledere 
 
Det blev bemærket, at fagkoordinatorer under historiestudier ikke er oplistet. 
 
3-2: Nyhedsbrev fra ledelsen den 15. september 2008 
 
Omhandler bl.a. at hjemmesiden skal styrkes på dialogsiden. De studerende skal have lettere adgang 
til information om undervisere. 
 
3-3: Notater om: faglig vejledning, studieaktivitet og studiestartsstrategi 
 
Faglig vejleder vil udarbejde en arbejdsbeskrivelse for faglig vejleder på historiestudiet, som 
studienævnet kan godkende. 
 
3-4: Høring vedrørende planlægningsprocedure for reeksamen 
 
Reeksamen planlægges uændret i forhold til praksis forrige gang. 
 
3-5: Invitation til konference – akkreditering af uddannelser 
 
Konference udbudt af ACE- konferencenævnet.  
 
Filosofi, Historie og Amerikanske Studier akkrediteres i nær fremtid. Fra dette studienævn  er der tre 
lærerrepræsentanter, der har meldt sig, og to studenterrepræsentanter. 
 
3-6: Referat af møde i Uddannelsesudvalget ved IHKS torsdag den 18. september 2008 
 
I dette referat fremgår det, at bl.a. studiets og Instituttets hjemmesider blev diskuteret. 
 
3-7: Swot-analyse, studielederens indslag til studielederkursus 
 
3-8: Fakultetets nyhedsbrev, 16. oktober 2008 
 
3-9: Høring om forslag til etablering af en dansk kvalifikationsramme for livslang læring 
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Lægger op til 8 forskellige niveauer, hvoraf universitetet står for de 3 øverste niveauer. Ingen 
bemærkninger. 
 
Ad. 4: Ekspederet siden sidste møde  
 
4-1: Vedr.: Meritansøgning 
Ansøgning om at få meritoverført Litteraturhistorie IV (10 ECTS) bestået ved Århus Universitet til et 
kandidatområde på historie efter 2007-studieordningen på baggrund af indsendt klage vedrørende 
studienævnets afgørelse på mødet den 9. september 2008. For at studienævnet kan tage ansøgningen 
om merit op igen, er den studerende blevet bedt om at vedlægge pensumlister for relevante fag, der 
kan komme på tale i forbindelse med meriansøgningen. Ansøgningen tages om under punkt 5. 
 
4-2: Vedr.: Klage fra studerende 
Fakultetet har modtaget klage vedrørende afslag på dispensation til at blive tilmeldt reeksamen i 
august 2008 og få bedømt afleveret opgave. Den studerende har fået sagen genoptaget. En 
redegørelse over forløbet er sendt til fakultet. Studienævnet venter på udspil fra fakultetet. Sagen 
genoptages derefter. 
 
Ad. 5: Ansøgninger 
 
5-1: Vedr.: Ansøgning om merit 
Ansøgning om meritoverførelse af 1. Projektenhed: Før 1789 (15 ECTS) fra 7. Semester i 
samfundsfag ved Aalborg Universitet til område 2: Før 1648 (10 ECTS) efter overgangsordningen 
for sidefagsstuderende på historie i Kolding, påbegyndt 2005 og 2006. 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
5-2: Vedr.: Ansøgning om 4. gangsdispensation 
Ansøgning om at få et fjerde forsøg til område 3: Rom og det vestlige middelhav, pga. personlige 
problemer. Vedlagt lægeerklæring. 
Ansøgningen blev imødekommet under forudsætning af, at den studerende tager kontakt til faglig 
vejleder med henblik på en samtale om det videre studieforløb efter endt orlov. 
 
5-3: Vedr.: Ansøgning om merit 
Ansøgning om meritoverførelse af specialekarakter fra Københavns Universitet til Syddansk 
Universitet.  
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
5-4: Vedr.: Merit for latinkursus 
Ansøgning om at få meritoverført kurset Latin 3 (10 ECTS) til et område på 10 ECTS på vegne af i 
alt 5 studerende.  
Det er et princip, at der på historiestudiet ikke gives mere end i alt 20 ECTS for latinkurser, da det 
ellers ikke kan garanteres, at der er bestået kurser nok på historieuddannelsen med hovedvægt på 
”historie indhold”. På den baggrund gives afslag til alle 5 studerende, da de i forvejen alle har fået 
meritoverført latinkurser svarende til i alt 20 ECTS. Dernæst har de 5 studerende ikke søgt 
studienævnet om forhåndsgodkendelse af kurset, hvilket skulle have været sket før påbegyndelsen af 
kurset. 
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5-5: Vedr.: Ansøgning om merit 
Ansøgning om meritoverførelse af faget Voices of the Past – biography as history (10 ECTS) udbudt af 
Engelsk Studienævn til område 3 på kandidattilvalget i historie. 
Ansøgningen blev imødekommet under forudsætning af, at der ikke findes en regel, som modsiger, 
at et fag fra centralfaget kan erstatte et fag på tilvalget. 
 
5-6: Vedr.: Ansøgning om udsættelse af BA-projekt samt annullering af eksamensforsøg 
Ansøgning om at aflevere BA-projekt i februar måned 2009 og om at få annulleret brugte forsøg i 
fagene Historie og Samfundsvidenskab og Område 2/3: Voldens historie pga. sygdom/operation. 
Ansøgningen blev ikke imødekommet, da ansøger har haft god tid til afmelde eksaminerne, og da 
ansøger har mulighed for at benytte sig af reeksamensmulighederne. 
 
5-7: Vedr.: Ansøgning om at skrive BA-projekt på engelsk 
Ansøgning om at få lov til at skrive BA-projektet på engelsk, da ansøger gerne vil benytte 
BA-projektet med henblik på senere erhvervsmuligheder, og da ansøger har engelske rødder. 
Ansøgningen blev imødekommet under forudsætning af, at vejleder accepterer. 
 
5-8: Vedr.: Ansøgning om at få udsat afleveringsfrist 
Ansøgning om at få udsat afleveringsfristen for specialet pga. dødsfald i familien. 
Ansøgningen blev imødekommet under for udsætning af, at dokumentation forelægges.  
 
5-9: Vedr.: Ansøgning om merit 
Ansøgning om meritoverførelse af område 8 (30 ECTS) bestået på kandidatuddannelsen i 
historie efter 2001-studieordningen til kandidatuddannelsen i historie efter 2007-
studieordningen. 
Ansøgningen blev imødekommet. Der gives merit svarende til i alt 3 områder på 
kandidatuddannelsen efter 2007-studieordningen a 10 ECTS. 
 
5-10: Vedr.: Ansøgning om at få 15 ECTS  
Ansøgning om at følge faget Historie og samfundsvidenskab (10 ECTS) og med udvidet 
pensum at få 15 ECTS. 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
5-11: Vedr.: Ansøgning om at udsætte afleveringsfristen for speciale 
Ansøgning om at aflevere speciale i marts måned 2009 i stedet for december 2008 pga. 
graviditet. 
Ansøgningen blev imødekommet. Specialet skal afleveres senest den 13. marts 2009. 
 
5-12: Vedr.: Ansøgning om merit 
Ansøgning om at få meritoverført Litteraturhistorie IV (10 ECTS) bestået ved Århus Universitet til 
et kandidatområde på historie efter 2007-studieordningen.  
Ansøgningen udsættes. Den studerende skal søge om at få meritoverført sit tilvalg hos studienævn for 
Dansk. Hvis der er evt. overskydende ECTS, så kan den studerende efterfølgende søge studienævn 
for Historie om meritoverførelse. 
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5-13: Vedr.: Ansøgning om merit 
Ansøgning om at få meritoverført faget The Origin of Language (15 ECTS) til område 7 på 
kandidatuddannelsen. 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
5-14: Vedr.: Ansøgning om merit 
Ansøgning om meritoverførelse af forskellige beståede fag bestået som ”andre aktiviteter” til 
bachelortilvalg i historie (45 ECTS). Ansøgningen trækkes tilbage, da ansøger skal bestå den 
tofaglige bacheloruddannelse inden indskrivning på tofaglig kandidatuddannelse.  
 
5-15: Vedr.: Ansøgning om forlængelse af specialeskrivningsperioden 
Ansøgning om at få forlænget specialeskrivningsperioden pga. sygdom. 
Ansøgningen blev imødekommet således, at den studerende får 3 måneders forlængelse. Specialet 
forventes afleveret senest 6. februar 2009. 
 
5-16: Vedr.: Ansøgning om forhåndsgodkendelse 
Ansøgning om forhåndsgodkendelse til at erstatte område 4 (15 ECTS) på kandidatuddannelsen i 
historie med valgfaget Mediedramaturgi (20 ECTS) ved Århus Universitet bestået på sidefaget i 
dramaturgi.  
Ansøgningen blev ikke imødekommet, da kurset ikke har et historisk sigte. 
 
5-17: Vedr.: Ansøgning om forhåndsgodkendelse 
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurserne  Approaches to Ancient History  (15 ECTS) og  The 
Sypremacy of Greece: Athens and Sparta 479 – 362 BCE  (15 ECTS) ved University of St. Andrews. 
Ansøgningen blev imødekommet under forudsætning af, at kurserne udbydes på 
overbygningsniveau. 
 
5-18: Vedr.: Ansøgning om dispensation 
Ansøgning om dispensation til at erstatte område 8 på den tofaglige kandidatuddannelse i historie 
med faget Historie og samfundsvidenskab. 
Ansøgningen blev imødekommet under forudsætning af, at Indskrivningskontoret accepterer en 
dispensation på tværs af bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen. 
 
5-19: Vedr.: Ansøgning om meritoverførsel 
Ansøgning om at få meritoverført kurset Korstog i højmiddelalderens skandinaviske samfund, ca. 1050-
1250 (15 ECTS) bestået på den etfaglige kandidatuddannelse i historie efter 2001-studieordningen 
til et område (10 ECTS) på den etfaglige kandidatuddannelse efter 2007-studieordningen. 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
5-20: Vedr.; Ansøgning om forhåndsgodkendelse 
Ansøgning om kurser læst ved Hawaii Pacific University. 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
Ad. 6: Udtrædelse 
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Tønnes Bekker-Nielsen anmodede om at udtræde af studienævnet fra 1. januar, da han går af som 
fagkoordinator. Pladsen i studienævnet bør følge fagkoordinatoren. 
 
Studienævnet godkender udtrædelsen. 
 
(Jørn Brøndal forlod mødet) 
 
Ad.7: Vedrørende studiet 
 
A) Meddelelser 

 
7-1: Censorberetning 
 
7-2: Opdatering af historiestudiet på uddannelsesguiden på www.ug.dk  
 
7-3: Høringssvar vedrørende ændring af fællesbestemmelserne for de humanistiske uddannelser vedr. 
tilvalg på tværs af fakulteter i høring ved de humanistiske studienævn 
 
Rettelsesblad udarbejdes på baggrund af vedtagelse på studienævnsmødet den 9. september 2008. 
 
7-4: Rapport om studiestartssamtaler 
 
B) Brobygning 
 
Brobygningsarrangementet har i år indtil videre vist sig at være en succes. Der dukkede 15 elever op 
ud af 16 tilmeldte. 

 
C) Forårets undervisning 
 
Middelalderfagstammen fortsætter. 
 
Forslag: 
Annoncering af fagstammer skal ske tidligt i forløbet, eventuelt på orienteringsmøder.  
Underviserne skal forpligtes til at bidrage med undervisningsudbud til fagstammerne. 
 
Man bør generelt reklamere mere for fagstammerne f.eks. i form af en foredragsrække. 
Gerne mere langsigtet planlægning. Måske helt op til tre år således, at studerende på Tilvalg kan 
vide, hvad de kan komme tilbage til. Dette muliggør tillige, at man kan reklamere for 
kandidatuddannelsen. 
 
Det er hensigten, at der skal være en løbende udskiftning af fagstammerne. 
 
D) Studiets hjemmeside 
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På baggrund af det faldende studieoptag har der på lærersiden været en email-diskussion (bilagt 
punktet i udskrift), hvor der bl.a. foreslås tiltag vedrørende studiets hjemmeside. Der ønskes synlig 
information om kommende undervisning og forskningsprojekter. Derudover blev diskuteret flere 
forslag, som kan fremme det studiesociale miljø (se nedenfor). 
 
I studienævnet finder man det problematisk, at der i ønskerne til hjemmesiden ikke skelnes mellem 
Instituttets hjemmeside og studiets hjemmeside. Der er en niveauforskel i opbygningen af SDU`s 
hjemmeside, men der kan laves flere henvisninger siderne imellem.  
 
Fra studenterrepræsentanterne i studienævnet blev det indvendt, at fokus i indsatsen for at tiltrække 
nye potentielle studerende bør være på opsøgende arbejde frem for på udbygning af hjemmesiden. At 
information foregår i forskellige netværk, som det kan være svært at få indflydelse på.  
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe vedrørende studiets hjemmeside. 
Medlemmer: Per Grau Møller 
                     Anette Petri 
                     Anita Hemmersam 
 
Arbejdsgruppen ønsker gerne flere medlemmer både blandt studerende og undervisere. 

 
E) Fremme af det studiesociale miljø 
 
Det blev bemærket, at Fagligdag-studiegruppen pt. ikke fungerer.  
 
Der har ikke været initiativer nok til, at få nye studerende med i de etablerede studiegrupper.  
Studiegrupperne oprettes og organiseres under Instituttet, så de er udenfor studiets og studielederens 
regi. 
 
Tiltag: Filmklubben fungerer atter efter, at der er blevet undervisningsfrit om fredagen.  
Der var fra studenterrepræsentanternes side forslag om, at Filmklubben eventuelt kunne gå sammen 
med Fagligdag-studiegruppen og lave et arrangement kombineret med forelæsninger og reklame for 
fagstammerne. 
 
På baggrund af de forskellige forslag og en mindre diskussion omkring fagstammerne på 
kandidatuddannelsen, som kan udmøntes i følgende fire punkter: 
 

1) Studiegrupper 
2) Behov for orienteringsmøder 
3) Langsigtet planlægning af og reklame for fagstammerne 
4) Forelæsningsrække for undervisere og studerende  

 
blev en arbejdsgruppe nedsat til fremme af det studiesociale miljø. 
 
Medlemmer: Anne Magnussen 
                     Per Grau Møller 
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                   Michael Bregsnbo 
                   Kristian Bonde Sørensen 
                   Sidsel Mahler 
 
Arbejdsgruppen ønsker gerne flere medlemmer både blandt studerende og undervisere. 
 
F) Delpolitik for studiemiljø 
 
Falder fint i tråd med den nedsatte arbejdsgruppe vedrørende det studiesociale miljø. Ingen 
bemærkninger fra studienævnet. 

 
G) Speciale informationsmøde og – workshop 
 
Informationsmøder på 2. semester af kandidatuddannelsen. Anmodning fra fakultetet om at studiet 
er med i workshops afholdt af fakultetet.  
 
På historiestudiet har man netop afholdt informationsmøde, hvor 10 studerende mødte frem. Ingen 
af disse studerende havde været til fakultetets workshop. 
 
På baggrund af disse erfaringer skønnes det ikke nødvendigt, at studiet deltager på fakultetets mere 
generelle workshop. 
 
Informationsmøde på historiestudiet bør som nu ligge i efteråret. 
 
H) Fastsættelse af studieuge i foråret 2009 
 
Studieugen fastsættes til uge 9 i foråret 2009, hvor reeksamen også skal afvikles. 
 
Ad.8: Eventuelt 
 
8-1: Koordinering af rusårgangens undervisning 
 
Viceinstitutlederen klagede over manglende fremmøde fra underviserne i forbindelse med møde 
vedrørende koordinering af rusårgangens undervisning. Dette giver problemer i forhold til 
koordinering. 
 
Der efterlyses bedre koordinering. 
 
Forslag: 
 
At datoer for koordineringsmøder allerede skal fremgå af det skema, der rundsendes vedrørende 
undervisningsudbud. 
 
8-2: Næste studienævnsmøde finder sted 25. november kl. 16.00 2008 i mødelokale 6. 
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Yderligere følgende mødedatoer: 16. december kl. 15.15 
 
Der var ingen yderligere bemærkninger. 
 
Mødet sluttede kl. 20.24  
 

 
Per Grau Møller, Studienævnsformand 

 
/  

Anita Hemmersam, referent 


