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Studienævnets medlemmer var indkaldt med følgende dagsorden: 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsordenen  
      A) Godkendelse af referat af studienævnsmøde, 25. juni 2008 

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

 
4. Ekspederet siden sidste møde  

 
5. Ansøgninger 
 
6. Vedrørende studiet 

 
            A) Meddelelser 
 
            6-1: Censorindberetninger 

 
            B) Særlig tilvalgsstudieordning (45 ECTS) for studerende med et centralfag på    
                 kandidatuddannelsen på 75 ECTS (f.eks. Samfundsfag) og Historie som tilvalg  
                (kandidat) 
 

7. Eventuelt 
 
 
Ad. 1: Godkendelse af referat af studienævnsmøde, 25. juni 2008  
 
Referatet blev godkendt. 
 
A) Godkendelse af dagsordenen 
  
Dagsordenen blev godkendt. 
      
Ad. 2: Amerikanske Studier 
 
A) Meddelelser 
 
Der var ingen meddelelser. 
 
B) Ansøgninger 
 
2-1: Vedr.: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag ved University of Wyoming 
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Ansøgning om at få forhåndsgodkendt følgende fag: American Studies: 5510 Readings: Amer. Sud.3, 
5480. Mod US: 1929-1969.3 og Hist. Women and the American West: 4490 [4080]. 
Ansøgningen blev imødekommet. Der gives merit svarende til i alt 30 ECTS.  
 
2-2: Vedr.: Ansøgning om meritoverførsel af kurser 
Ansøgning om meritoverførsel af kurser fulgt ved Ohio University. 
Ansøgningen blev imødekommet. Der gives merit svarende til i alt 30 ECTS.   
 
2-3: Vedr.: Ansøgning om meritoverførsel af kurser 
Ansøgning om meritoverførsel af kurser fulgt ved California State University, Bakersfield. 
Ansøgningen blev imødekommet. Der gives merit svarende til i alt 5 ECTS. 
 
2-4: Vedr.: Ansøgning om meritoverførsel af kurser 
Ansøgning om meritoverførsel af kurser fulgt ved Institut for Statskundskab, Århus Universitet samt 
ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold ved Burson-Marsteller, København. 
Ansøgningen blev imødekommet . Der gives merit svarende til i alt 10 ECTS.  
Praktikopholdet ved Burson-Marsteller, København forhåndsgodkendes som et valgfag (10 ECTS) 
under forudsætning af, at den studerende, når opholdet er slut, kan fremvise bevis på gennemført 
ophold. Der skal afleveres en rapport på 8-10 sider. 
 
En forhåndsgodkendelse af et praktikophold gælder normalt praktikophold af 3 måneders varighed. 
Ansøgningen om praktik, som i dette tilfælde er af 6 måneders varighed, affødte mindre diskussion 
om generelt at åbne muligheden for at tage længere praktikophold, f.eks. 5 måneder, således at 
praktikophold takseres til også mere end 10 ECTS. Der blev udtrykt bekymring om overudnyttelse 
af en studerendes ulønnede arbejdskraft. 
 
Principielle overvejelser ønskes eventuelt drøftet på fakultetsniveau.  
 
2-5: Vedr.: Ansøgning om at få overført fag  
Ansøgning om at få overført tidligere beståede fag under engelsk-studiet til kandidatuddannelsen i 
Amerikanske Studier. Ansøgningen blev imødekommet således, at følgende kurser meritoverføres: 
Fitzgerald and Hemingway overføres som kursusfag.  
 
2-6: Vedr.: Ansøgning om dispensation  
Ansøgning om dispensation til at udskyde afleveringsfristen for specialet.  
Ansøgningen blev ikke imødekommet. I stedet for bevilligede studienævnet en fjerdegangs 
dispensation til specialeskrivningen. Den studerende bedes aflevere kontrakt med en 
projektbeskrivelse i forbindelse med fjerde forsøg. Der gives ikke yderligere dispensation. 
 
 
Ad. 3: Meddelelser 
 
3-1: Notat fra institutledermøde den 26. juni 2008 
 
3-2: Delpolitik for Før Uddannelsen 
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Forslag om at lave uddannelsesbeskrivelser på nettet, som virker tiltrækkende på studerende. Flere 
personlige beskrivelser. 
 
Forslag om links til udvalgte blackboardkurser. 
 
3-3: Gratiskurser i efteråret for studerende 
 
3-4: Fakultetets nyhedsbrev af 22. august 2008 
 
3-5: Fondation Idella – mulighed for at søge om et udlandsophold fra fonden – ansøgninger til 
dekanen senest 22-9. 
 
Der var ønsker om, at meddelelsen blev rundsendt blandt studerende og undervisere pr. e-mail. 
 
3-6: Fakultetets nyhedsbrev af 20. august 2008  
 
3-7: Frister for Akkreditering af nye uddannelser 
 
3-8: Notat om dispensationer og merit 
 
Studienævnet kan ikke delegere sin kompetence til studielederen vedrørende merit og dispensationer. 
 
3-9: Overgang mellem gammel og ny studiestruktur  
 
Indebærer bl.a. at studerende der vil på en to-faglig kandidatuddannelse selv skal betale for at få et 
BA-tilvalg, der muliggør kombinationen. 
 
Studielederen præciserede, at overgangen mellem gammel og ny studiestruktur fortsat betyder, at 
studerende med afsluttet grundfag 180 ECTS efter gamle studieordninger (et-faglig BA), kan blive 
indskrevet på den etfaglige kandidatuddannelse i historie efter 2007-studieordningen.  
 
Ad. 4: Ekspederet siden sidste møde  
 
4-1: Vedr.: Ansøgning om dispensation  
Ansøgning om at få et fjerde eksamensforsøg til bachelorprojektet.  
Ansøgningen blev imødekommet.  
 
4-2: Vedr.: Dispensationsansøgning  
Ansøgning om at få et fjerde eksamensforsøg i Analysestrategier 2.  
Ansøgningen blev imødekommet på baggrund af den studerendes beskrivelse af sin situation og på 
baggrund af et ønske om at prioritere sit studium. Der blev således givet dispensation til, at den 
studerende kunne blive tilmeldt reeksamen i faget Analysestrategier 2. Den studerende blev i den 
forbindelse opfordret til at tage imod tilbud om vejledning fra vejleder.  Den studerende blev 
endvidere gjort opmærksom på, at der skulle gøres en indsats for at bestå faget Videnskabsteori 1, da 
både dette fag og Analysestrategier 2 er omfattet er reglerne om førsteårsprøven.  
 
4-3: Vedr.: Ansøgning om godkendelse af særligt tilrettelagt tilvalg på 45 ECTS 
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 Ansøgning om særligt tilrettelagt tilvalg i Russisk ved Stockholm Universitet.  
Ansøgningen blev imødekommet.  
 
4-4: Vedr.: Ansøgning om meritoverførsel af fag 
 Ansøgning om meritoverførsel af fag bestået ved Syddansk Universitet i årene 1889-1990 svarende 
til i alt 37,02 ECTS til ekstra suppleringsfag i historie på åben uddannelse ved Syddansk Universitet. 
Ansøgningen blev imødekommet. Der gives merit svarende til i alt 25 ECTS.  Det blev tilføjet, at 
meritoverførslen er betinget af, at den studerende bliver optaget på uddannelsen.  
 
4-5: Vedr.: Tilmelding til reeksamen august 2008 
Ansøgning om at få dispensation til at blive tilmeldt reeksamen i Historie og Samfundsvidenskab i 
august 2008.  
Ansøgningen blev imødekommet. Den studerende eksamineres i det pensum, der er gældende for 
den eksamenstermin, hvori den studerende var tilmeldt eksamen i sommerterminen 2008. Det 
indskærpes, at den studerende fremover holder sig nøje orienteret om alle gældende frister. Der gives 
ikke yderligere dispensation ved overskridelse af tidsfristen.  
 
4-6: Vedr.: Ansøgning om forlængelse af specialeperiode                                                                                       
Ansøgning om dispensation  i forhold til specialeperioden pga. dysleksi således, at den studerende får 
en måneds udskydelse af specialeafleveringen.  
Ansøgningen blev imødekommet på baggrund af den indsendte indstilling fra SPS-konsulent 
vedrørende læse-/ og skriveproblemer. Den studerende indstilles til at få 1 måned ekstra til 
korrekturlæsning af sit speciale efter aftale med Rådgivnings- og støttecentret. Specialet skal derfor 
først endelig afleveres den 1. oktober 2008. 
 
Ad. 5: Ansøgninger 
 
5-1: Vedr.: Ansøgning om dispensation til at skrive speciale på tysk 
Ansøgning blev imødekommet under forudsætning af, at vejleder accepterer, at eksamen aflægges på 
tysk. 
 
Med i overvejelserne forelå tillige studienævnets afvejning af, hvorvidt der i den øvrige del af 
uddannelsen indgik tilstrækkeligt med eksaminer afviklet på dansk. Det blev vurderet, at ansøger 
opfylder kravene i forhold til uddannelsens kompetenceprofil. I uddannelsesstillinger på gymnasierne 
rejses specifikke krav til, at en kandidat skal have aflagt væsentlige dele af uddannelsen på dansk for 
at opnå undervisningskompetence i gymnasiet. 
 
5-2: Vedr.: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold 
Ansøgning om at afvikle område 9 på den etfaglige kandidatuddannelse efter 2001-studieordningen 
som et praktikophold af 5 måneders varighed (30 ECTS). 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
5-3: Vedr.: Ansøgning om dispensation til at følge et kandidatområde 
Ansøgning om at erstatte område 4 på bacheloruddannelsen med et kandidatområde udbudt som 
forskningsseminar ved Engelsk i Odense.  
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Ansøgningen blev imødekommet på følgende måde: Som bachelorstuderende kan man ikke følge et 
fag på kandidatniveau, derfor henstilles den studerende til at erstatte område 4 med et selvstuderet 
område med samme titel som kandidatfaget. Den studerende kan således følge med i undervisningen 
under forudsætning af, at der er plads på det pågældende hold. Den studerende henvises dernæst til 
at aflevere petitum og aflægge eksamen efter de eksamensbestemmelser, der gælder for område 4 på 
bacheloruddannelsen.  
 
5-4: Vedr.: Ansøgning om tilmelding til reeksamen august 2008 
Ansøgning om dispensation fra fristen for rettidig tilmelding til reeksamen i august 2008, således at 
den studerende kan få mulighed for at få bedømt den afleverede opgave i faget Analysestrategier 2.  
Ansøgningen blev ikke imødekommet, da ansøgningen om tilmelding til reeksamen først var 
studienævnet i hænde efter at eksamensterminen var forløbet. Den studerende henvises derfor til at 
aflægge eksamen i Analysestrategier 2 i den ordinære eksamenstermin januar 2009. Der henstilles til, 
at den studerende fremover holder sig nøje orienteret om alle gældende frister.  
 
5-5: Vedr.: Ansøgning om merit for et eller to områder på kandidatuddannelsen 
Ansøgning om at få meritoverført Litteraturhistorie IV (10 ECTS) bestået ved Århus Universitet til et 
kandidatområde på historie efter 2007-studieordningen. Tillige en ansøgning om at få meritoverført 
liniefag i historie (33 ECTS) bestået ved CVU Sønderjylland/ Lærerseminariet til et 
kandidatområde.  
Ansøgningen blev ikke imødekommet, da et liniefag bestået ved et lærerseminarium ikke kan 
ækvivalere et kandidatfag, og da den studerende allerede har fået meritoverført og godskrevet faget 
Litteraturhistorie IV (10 ECTS) internt på sit studium ved Århus Universitet, så kan det ikke 
meritoverføres til historiestudiet på Syddansk Universitet. Endelig ækvivalerer faget Litteraturhistorie 
IV (10 ECTS) ikke med et kandidatfag på historiestudiet. 
 
5-6: Vedr.: Ansøgning om dispensation fra 1. årsprøvereglerne og ansøgning om 4. – og 5. 
gangsdispensation 
Ansøgning om dispensation fra 1. årsprøvereglerne, da den studerende ikke bestod 
Videnskabsteori 1 ved reeksamen i august 2008 ej heller reeksamen i Analysestrategier 2, som 
var fjerde forsøg samt muligheden for at gå til eksamen i videnskabsteori for 4. gang og 
analysestrategier for 5. gang.  
Ansøgningen blev ikke imødekommet, da studienævnet ikke finder, at der i ansøgningen indgår 
begrundelser, der kan betragtes som forhold, der underbygger, at der er tale om usædvanlige forhold. 
 
 
5-7: Vedr.: Ansøgning om merit 
Ansøgning om meritoverførelse af fag bestået ved Syddansk Universitet på grundfag 180 ECTS i 
historie ved Syddansk Universitet.  
Ansøgningen blev imødekommet på følgende måde:  
Det beståede område (30 ECTS) giver merit for tre områder på kandidatuddannelsen efter 2007-
studieordningen svarende til områderne 5,6 og 7. Der gives merit svarende til i alt 30 ECTS. Da 
området var aflagt som en mundtlig eksamen, har det konsekvenser for afviklingen af de resterende 
eksamener, da disse så ikke kan være mundtlige. 
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5-8: Vedr.: Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for BA-projektet 
Ansøgning om en måneds ekstra skrivetid til BA-projektet pga. dødsfald i familien. 
Ansøgningen blev ikke imødekommet. Den studerende opfordres til at framelde sin 
eksamenstilmelding til bachelorprojektet og i stedet for tilmelde sig bachelorprojektet i den ordinære 
eksamenstermin vinter 2008/09, og dermed aflevere i januar måned 2009.  
 
5-9: Vedr.: Ansøgning om forhåndsgodkendelse 
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fagene Independence, State Succession and Human 
Rights in Eastern Europe (8 ECTS), Contemporary development and foreign policy of Bulgaria (8 
ECTS) og Generarion “Next”: Political Participation and Empowerment of Young People in 
Russia and Ukraine (4 ECTS) ved University of Helsinki i foråret 2009. 
Ansøgningen blev imødekommet. Fagene forhåndsgodkendes til at udgøre faget Historie og 
samfundsvidenskab på 10 ECTS på kandidattilvalget i Historie. Der henvises til at søge merit for 
eventuelt overskydende ECTS på centralfaget. 
 
5-10: Vedr.: Ansøgning om merit 
Ansøgning om meritoverførsel af fag bestået på historiestudiet i Esbjerg ved Syddansk Universitet 
på dit grundfag (180 ECTS) til historiestudiet i Kolding ved Syddansk Universitet.  
Ansøgningen blev imødekommet. Der gives merit svarende til i alt 95 ECTS.  
 
5-11: Vedr.: Ansøgning om midler til ekskursion  
Ansøgning om støtte til ekskursion til hel eller delvis dækning af rejseudgifterne for 9 tilmeldte 
studerende samt for 1 underviser. Og ansøgning om hel eller delvis dækning af entrebilletter til 
Frederiksborg Slot.  
Ansøgningen blev imødekommet. Der bevilliges i alt kr. 410,- og kr. 330,- i tilfælde af, at ansøger 
vælger at benytte fakultetets bus.  Og der bevilliges som et alternativ i alt kr. 2000,- i tilfælde af, at 
ansøger vælger at tage til Frederiksborg Slot med tog.  
 
5-12: Vedr.: Ansøgning om merit 
Ansøgning om meritoverførelse af fagene Der Bauernkrieg (10 ECTS), Archivalische Quellen zur 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte der ländlichen Bevölkerung im Spätmittelalter und in der 
frühen Neuzeit (5 ECTS) og Lateinische Literatur im Dunklen Jahrhundert – Lekture und 
Interpretation von Quellen aus dem Zeitalter der Ottonen (5 ECTS) bestået ved Universität Stuttgart 
til kandidatuddannelsen i historie ved Syddansk Universitet.  
Ansøgningen blev imødekommet. Der gives merit svarende til i alt 20 ECTS.  
 
5-13: Vedr.: Ansøgning om midler til ekskursion 
Ansøgning om støtte til ekskursion til dækning af returbillet til Storebælt for fakultetets 
bus i anledning af deltagelse i seminaret Anvendelse af Original I kort, arrangeret af 
HisKis på Københavns Universitet. Der bevilliges kr. 410,-. 
 
5-14: Vedr.: Ansøgning om at afvikle eksaminer på andet sprog end dansk 
Ansøgning om dispensation til at afvikle eksaminer på bachelortilvalg i historie på engelsk. 
Ansøgningen blev imødekommet på følgende måde:  
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Dispensation til at aflægge eksamen på engelsk gives til alle skriftlige eksaminer på tilvalget under 
forudsætning af, at underviser accepterer, at eksamen aflægges på engelsk. Alle mundtlige eksaminer 
forventes aflagt på dansk. Der gives ingen yderligere dispensation. 
 
5-15: Vedr.: Ansøgning om merit 
Ansøgning om meritoverførsel af fag læst ved Aalborg Universitet.  
Ansøgningen blev imødekommet. Der gives merit svarende til i alt 30 ECTS. 
 
5-16: Vedr.: Ansøgning om midler til ekskursion 
Ansøgning om støtte til ekskursion til Faaborg Kulturhistoriske Museer den 2. oktober 2008, hvortil 
holdet bringes i bus.  
Ansøgningen blev imødekommet. Der bevilliges i alt kr. 3.600,-. 
 
5-17: Vedr.: Ansøgning om undervisningsform 
Ansøgning om godkendelse af at gennemføre kurset Kvinder i lokalpolitik som projektbaseret 
undervisning.  
Ansøgningen blev imødekommet. Det godkendes, at kurset gennemføres som projektbaseret 
undervisning med den betingelse, at den mundtlige eksamen tager sit udgangspunkt i de biografier 
og evt. oversigter de studerende har udarbejdet, at eksamensformen indeholder 30. min. 
forberedelsestid, at der er ekstern censur, og at der indleveres petitum med normalt pensum efter 
eksamensbestemmelserne for kurset. 
 
5-18: Vedr.: Ansøgning om dispensation til at følge kandidatfag 
Ansøgning om dispensation til at erstatte Område 4 på bacheloruddannelsen med kandidatfaget 
Teorier om bevidsthed og selvbevidsthed, som udbydes ved Filosofi i Odense.  
Ansøgningen blev ikke imødekommet, da man som bachelorstuderende som udgangspunkt ikke kan 
følge et fag på kandidatniveau. Da faget tillige udbydes af Filosofi, hvor den studerende også læser sit 
centralfag, så kan en dispensation ikke gives. Der henstilles i stedet for til at område 4 erstattes med 
et andet område 2-4 – udbud (herunder også i Kolding) eller et fag fra et andet studium under 
Instituttet f.eks. Mellemøststudier eller, at den studerende evt. tilrettelægger et selvstudium i 
samarbejde med en underviser fra Historiestudiet.  
 
5-19: Vedr.: Merit for latinkursus 
Forespørgsel om at få godskrevet kursus i latinsk tekstlæsning udbudt i foråret 2008 og forespørgsel 
om, at studerende, der i foråret 2008 fulgte kurset, kan få meritoverført kurset. Udsættes for at 
undersøge de enkelte studerendes studiesituation nærmere. 
 
Ad.6: Vedrørende studiet 
 
A) Meddelelser 
 
6-1: Censorindberetninger 
 
4 censorindberetninger fra Kolding. 
2 censorindberetninger fra Odense. 
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Fra Kolding var der overvejelser over de studerendes formuleringsevner og skriftlige 
udtryksfærdigheder, som syntes dårlige. Tillige var der overvejelser over eventuelle forskelle på 
studerende, som kommer fra hold med normal undervisning og studerende, som kommer fra hold, 
hvor undervisningen har været afviklet som seminar. Overvejelser over hvorvidt studerende fra 
seminarhold skal bedømmes på lige fod med studerende fra store hold.  
 
Dette affødte overvejelser blandt studienævnets medlemmer om at gøre alle områder på 
kandidatuddannelsen til områder med kun 2 timers undervisning om ugen og til gengæld afskaffe 
reglen om minimum 8 studerende på et hold (men over 5).  
 
Til overvejelserne over studerendes formuleringsevner var der blandt studienævnets medlemmer den 
opfattelse, at censorindberetningen fra Kolding ikke indeholdt overvejelser over, at der var tale om 
en reeksamen, og derfor ikke et repræsentativt udsnit af studerende på historiestudiet i Kolding. 
 
Fra Kolding blev der også udtrykt bekymring over eksaminationer af hold, hvor der praktiseres 
samlet fremmøde af hensyn til tidsplanen for eksaminationsforløbet. Bekymringen går på, at nogle 
studerende kan blive nervøse af at skulle sidde i længere tid sammen med andre studerende for at 
vente på, at det bliver deres tur. Det praktiseres ved flere eksaminer end under førsteårsprøven. 
 
6-2: Vedrørende eksamensresultat i forbindelse med reeksamen og 1. årsprøven 
 
Breve vedrørende 1. årsprøven og ikke-beståede eksaminer ved reeksamen i august 2008. 
 
6-3: Breve: 2 års aktivitetsregel  
 
4 forskellige brevtyper udformet afhængig af hvilken kontakt, der har været tidligere. 
 
Ført til en del samtaler og en del har søgt om specialevejledere. 
 
6-4: breve: 30 ECTS-regel 
 
Temmelig mange studerende er udeblevet fra samtale. 
 
6-5: Studiestartssamtaler (i uge 38+39) 
 
6-6: Breve til museer og arkiver vedr. praktikpladser 
 
Kun få har meldt tilbage. Museer og arkiver vil tilsyneladende hellere have praktikanter til konkrete 
projekter frem for ’faste praktikantpladser’. 
 
Muligheder for praktikophold bør stilles op på nettet. 
 
6-7: Evaluering af introarrangement 
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Studienævnsformanden fortalte, at det var aftalt med den faglige vejleder, at evaluering af 
introarrangementet for de nye studerende iværksættes, og at resultatet fremlægges på næste møde. 
Derefter planlægges nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal opstille Historiestudiets rammer og 
arbejdsgange for rusintroduktion. 
 
Forslag om til fremtidige introarrangementer at gøre det muligt at få en lønnet tutor, som 
studielederen skal være med til at udpege. Dette kan give større ansvarlighedsfølelse. Tutorerne 
kunne eventuelt modtage et diplom. 

 
B)  Særlig tilvalgsstudieordning (45 ECTS) for studerende med et centralfag på 

kandidatuddannelsen på 75 ECTS (f.eks. Samfundsfag) og Historie som tilvalg (kandidat) 
 

Det blev vedtaget, at for kandidatstuderende med tilvalg i historie (45 ECTS) skal gælde, at fagene 
følges som der står i studieordningen for kandidattilvalg i historie (50 ECTS) på nær faget 
Analysestrategier 3 (5 ECTS), som udgår. 
 
Den særlige tilvalgsstudieordning (45 ECTS) indeholder følgende fag: 

• Informationssøgning og dokumentation (5 ECTS) 
• Historiebrug og Historieformidling (5 ECTS) 
• Område 2 og 3 (10 x 2 ECTS) 
• Videnskabsteori 2 (5 ECTS) 
• Historie og Samfundsvidenskab (10 ECTS) 

 
Ad.7: Eventuelt 
 
7-1: Vedr.: Udtrædelse af studienævnet 
Tønnes Bekker-Nielsen anmodede studienævnet om at udtræde af studienævnet fra årsskiftet, og om 
at udskrive valg blandt lærerrepræsentantskabet i Kolding. 
 
Næste studienævnsmøde finder sted i uge 43 i oktober 2008 i mødelokale 6. 
 
Yderligere følgende mødedatoer: (aftales nærmere) 
 
Der var ingen yderligere bemærkninger. 
 
 
Mødet sluttede kl. 17.53.  
 

 
Per Grau Møller, Studienævnsformand 

 
/  

Anita Hemmersam, referent 


