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  Per Boje, professor 
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Lasse Rahn, stud.mag. 
Anne Mørk, stud. mag.                 
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Lisbeth Dalsgaard Thygesen, sekretær (barselsvikar) 
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Studienævnets medlemmer var indkaldt med følgende dagsorden: 
 
1. Ekspederet siden sidste møde 

 
2. Meddelelser 

 
3. Høring vedr. Studiestartsstrategi for kandidat- og masterstuderende 

 
4. Ansøgninger 

 
5. Undervisningsplaner for efteråret 2009 

 
6. Godkendelse af valgfag fra andre studier 

 
7. Evaluering 

 
8. Studiestart 2009 

 
9. Infodok-faget ved Historie i Odense 

 
10. Eventuelt 
 
Per Grau Møller (PGM) bød professor Per Boje velkommen. Per Boje erstatter Monika Janfelt, som 
har orlov fra Historiestudiet. 
 
1. Ekspederet siden sidst 
1-1: Mail til alle historiestuderende om de nye regler for brug af fagrådslokalet. 
 
 
2. Meddelelser 
 
Skriftlige meddelelser 
2-1: Procedurebeskrivelse i forbindelse med forhåndsgodkendelse af udlandsophold, udarbejdet af 
den faglige vejleder. Anne Magnussen havde flere forslag til præcisering af punkterne i opstillingen 
samt ønske om flere oplysninger til videre hjælp og vejledning hos andre instanser. Disse forslag 
videresendes til den faglige vejleder. Det blev besluttet at lægge den endelige udgave på nettet. 
 
2-2: Indkaldelse af indstillinger til undervisningsprisen på humaniora. PGM bad de studerende 
tænke over mulige kandidater blandt lærerkollegiet på Historie. 
 
2-3: Referat af møde i Historisk Fagråd, 11. marts. Referatet er, siden den første udsendelse, blevet 
rettet på nogle formelle punkter efter indstilling fra PGM. Fremover vil det være godkendte referater 
fra fagrådet, som bliver fremlagt for studienævnet. 
 
2-4: Seminar om Højtlæseren/The Reader i Cafébiografen, 2. april. 
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2-5: Information om temadag om Universitetsevaluering i dag – læring som teknologi eller 
vidensudvikling?, 18. maj. 
 
2-6: Invitation til reception for udgivelse af bogen Jødehad i danske medier, 12. marts. 
 
2-7: Referat af møde i Akademisk Råd, 17. marts. 
 
2-8: Referat af ekstraordinært møde i Det Humanistiske Fakultets Samarbejdsudvalg, 23. marts. 
 
2-9: Referat af møde i aftagerpanel for humaniora, 31. marts. PGM fandt, at det er uheldigt, at der 
ikke er en repræsentant fra Historiestudiet i dette aftagerpanel, og PGM arbejder på en løsning af 
dette. 
 
2-10: Høring vedrørende nyt fælles kursus i Videnskabsteori 1 (fremover Videnskabsteori) på 
humaniora. PGM meddelte, at han deltager i høringsmødet i Odense den 5. maj, og han opfordrede 
nævnsmedlemmerne til det samme (evt. mødet i Kolding den 7. maj). PGM bemærkede, at der ikke 
bliver tale om store ændringer til studieordningen, hvis dette forslag gennemføres. 
 
Mundtlige meddelelser 
PGM orienterede om forløbene af møder med akkrediteringspanelerne på hhv. Amerikanske Studier 
og Historiestudiet i marts. Der var tale om to helt forskellige oplevelser, hvor det på Amerikanske 
Studier var et positiv møde med en god debattone, hvorimod der var mange kritiske punkter til 
diskussion vedrørende Historiestudiet. Hvad udfaldet bliver, ventes i spænding frem til 
Akkrediteringsrådets afgørelse i juni/august. 
 
PGM orienterede om, at Historiestudiet den 30. april afholder et informationsmøde om 
tilvalgsuddannelsen. 
 
Desuden orienterede PGM om de gennemførselssamtaler, der har været afholdt i marts. 38 
studerende var indkaldt, 17 mødte op (eller ringede eller mailede), seks ønskede udsættelse og 15 
reagerede ikke. 
Jørn Brøndal (JB) bemærkede, at Amerikanske Studier har afholdt speciale-samtaler. Fem studerende 
var indkaldt, to deltog. 
Mogens Rostgaard Nissen (MRN) bemærkede, at seks studerende i Kolding var indkaldt, men at 
kun én dukkede op. Der havde dog efterfølgende været kontakt til de andre studerende. 
 
JB orienterede om følgende arrangementer på Amerikanske Studier:  
23. april, 13-15 i auditorium U42: Professor Jeremi Suri, University of Wisconsin-Madison, "Henry 
Kissinger and the Transformation of International Society".  
 
28. april, 10-12 i lokale U96: Informationsmøde om Amerikanske Studier (kandidatuddannelsen og 
tilvalg) for potentielle studerende med oplæg fra undervisere og nuværende studerende.  
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3. Høring vedr. Studiestartsstrategi for kandidat- og masterstuderende 
Det fremlagte forslag fra fakultetet, som berører velkomstpakke og introduktionsforløb, blev drøftet 
af studienævnet. 
 
Inden for studienævnets område kan der skelnes mellem særligt tilrettelagte kandidatuddannelser 
(Amerikanske Studier og Marinarkæologi) og kandidatuddannelser, som er i forlængelse af BA-
centrale fag. 
 
JB bemærkede, at vi på Amerikanske Studier allerede har et særligt forløb for nye 
kandidatstuderende, og at dette er en stor succes. 
 
PGM mente, at informationsmødet i foråret, hvor der orienteres om efterårets områdeundervisning 
på historieuddannelsen, kan ses som optakt til det kommende semester, da bachelorstuderende ikke 
behøver en særlig introduktion til et studium, de allerede kender. 
 
Lasse Rahn bemærkede, at det især er studerende fra andre universiteter, der vil have glæde af at få en 
ordentlig introduktion til SDU – som minimum en rundvisning på campus, så de ved, hvor de kan 
finde sekretariatet, biblioteket osv. Anne Mørk støttede dette synspunkt. Dette kunne formålstjenligt 
gøres på fakultetsniveau. 
 
Anne Magnussen talte for at lave en samlet introduktion og velkomst for alle kommende 
kandidatstuderende, uanset hvor de har læst bachelor, for på den måde at styrke det sociale. 
 
Per Boje støttede forslaget om at lave en ordentlig velkomst til de studerende, der ikke kender huset i 
forvejen – men også at velkomsten bør omfatte alle kandidatstuderende, således at Historiestudiet 
tydeligt markerer overgangen fra bacheloruddannelsen til kandidat. 
 
 
4. Ansøgninger 
4-1: Ansøgning om udsættelse af fristen for aflevering af speciale på grund af sygdom. Ansøgningen 
blev imødekommet. Ny afleveringsfrist blev mandag den 25. maj 2009. 
 
4-2: Samlet ansøgning om tilladelse til at bruge computer i faget Topics in American History. 
Ansøgningen blev imødekommet, dog skal de studerende selv medbringe PC og printer, jf. 
fakultetets regelsæt om eksamen med computer. 
 
4-3: Ansøgning om at læse supplering i Informationsvidenskab, IT og organisationer på 60 ECTS (heri 
indgår bachelorprojektet) ved Aarhus Universitet. Studienævnet godkendte, at den studerende 
skriver bachelorprojekt på suppleringsfaget ved Aarhus Universitet, og ansøgningen blev derefter 
sendt til fakultetet for at få den samlede meritgodkendelse. Dog bemærkes det, at den studerende 
efterfølgende ikke automatisk kan forvente optagelse på et kandidatstudium i Historie. 
 
4-4: Ansøgning om merit for faget Den britiske verden: Storhed og forfald ca. 1900-1970 (15 ECTS), 
bestået på Åben Uddannelse, til område 3 på bacheloruddannelsen (10 ECTS) i Historie. 
Ansøgningen blev imødekommet. 
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4-5: Ansøgning om dispensation til et fjerde eksamensforsøg i Voldens historie på grund af sygdom. 
Ansøgningen blev imødekommet. 
4-6: Ansøgning om forlængelse af eksamen i hhv. Analysestrategier 2 med én dag og området 
Grækenland under romersk overherredømme med to dage på grund af ordblindhed. Ansøgningen blev 
imødekommet med den præcisering at afleveringerne må foregå elektronisk til tiden (da 
afleveringsdatoen så falder i weekenden) og derefter i papirversion på sekretariatet. 
 
4-7: Ansøgning om at aflægge eksamen i områdefag som hjemmeopgave pga. sygdom. Ansøgningen 
var uklar, hvorfor den studerende bliver indkaldt til samtale for at klarlægge det ansøgte. 
 
4-8: Ansøgning om dispensation om et fjerde eksamensforsøg i Europa i verden 2 på grund af 
sygdom. Ansøgningen blev imødekommet. 
 
4-9: Ansøgning om forlængelse af eksamen i hhv. Historie og samfundsvidenskab, Protestantismens ånd 
og kapitalismen og Videnskabsteori 1 på grund af ordblindhed. Ansøgningen blev imødekommet for 
så vidt angik Historie og samfundsvidenskab med og Protestantismens ånd og kapitalismen med tre 
ekstra dage i hvert fag. Da eksamen allerede har været afholdt i Videnskabsteori 1 kunne der ikke 
tages stilling til dette. Den studerende vil blive bedt om at søge dispensation, såfremt vedkommende 
ønsker at gå til reeksamen i dette fag, da der skal have været deltagelse i den ordinære eksamen for at 
kunne indstille sig til omprøve. 
 
4-10: Ansøgning om at læse supplering i Sociologi og Antropologi på 60 ECTS (heri indgår 
bachelorprojektet) ved Aarhus Universitet. Studienævnet godkendte, at den studerende skriver 
bachelorprojekt på suppleringsfaget ved Aarhus Universitet, og ansøgningen blev derefter sendt til 
fakultetet for at få den samlede meritgodkendelse. Dog bemærkes det, at den studerende 
efterfølgende ikke automatisk kan forvente optagelse på et kandidatstudium i Historie. 
 
4-11: Ansøgning om økonomisk godtgørelse for forlænget studietid pga. indskrivningsmæssige 
uhensigtsmæssigheder. Ansøgningen blev efter en kort drøftelse sendt videre til fakultetet, da 
økonomiske søgsmål hører under dekanen. 
 
4-12: Ansøgning om dispensation til aflevering af specialet allerede nu, selvom der skal gå tre 
måneder fra specialekontraktens indgåelse. Ansøgningen var begrundet i sygdom og blev 
imødekommet. 
 
4-13: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold i Island (i alt 45 ECTS), efterår 2009. 
Ansøgningen blev imødekommet på betingelse af, at den studerende skriver sit BA-projekt til 
sommer, og at vedkommende fremsender fagbeskrivelser på kurserne. Den studerende, som er 
påbegyndt studiet i 2004 ønsker også at få ændret sine indskrivningsforhold fra den to-faglige BA i 
Historie og Religion tilbage til den et-faglige BA efter 2001-studieordningen. PGM har undersøgt 
mulighederne fra fakultetssekretariatets side, og der er mulighed for, at studienævnet kan godkende 
en sådan ændring. Derfor ændres den studerendes indskrivning til to- årigt grundfag Historie og 3. 
år på bachelor efter 2001-studieordningen. 3. år bliver således sammensat af 45 ECTS læst i Island 
og bestået praktikophold ved Bramming Egnsmuseum. 
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4-14: Ansøgning om støtte til ekskursion for underviser og studerende til Københavns Bymuseum. 
Ansøgningen blev imødekommet med forslag om at bruge Humaniorabussen, såfremt den er ledig 
og ellers med kr. 250,- pr. deltagende studerende. 
 
4-15: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af studieophold ved University of Alabama. Ansøgningen 
blev forhåndsgodkendt. 
 
 
5. Undervisningsplaner for efteråret 2009 
Der var ingen bemærkninger til udbuddene fra historiestudierne i Odense og Kolding samt 
Amerikanske Studier og Marinærkologi. PGM oplyste, at der afholdes informationsmøde om 
område 2 og 3-tilbuddene for bachelorstuderende og områdefag på kandidatstudiet, begge i Odense, 
og datoen blev fastsat til tirsdag den 19. maj kl. 14-17 i U64. 
 
 
6. Godkendelse af valgfag fra andre studier 
Studienævnsmedlemmerne blev efter sædvanlig procedure bedt om at gennemse kataloget og 
tilkendegive, hvilke fag, der kan godkendes til Historiestuderende. 
 
 
7. Evaluering 
PGM orienterede om, at forårets evaluering finder sted i uge 17. Desuden orienterede PGM om 
forslaget med årgangsvise evalueringer. Studienævnet drøftede forslaget og det foreslåede skema og 
fremkom med enkelte ændringsforslag. Konklusionen blev, at alle bachelor- og tilvalgsstuderende på 
årgang 2007 og 2008 evaluerer ved slutningen af semestret. PGM vil sætte denne proces i værk. 
 
 
8. Studiestart 2009 
PGM orienterede studienævnet om, at der er ansat en studiestartskoordinator. Stillingen deles af to 
studerende, Maria Hjort Nielsen og Christina Vous Andreasen. PGM refererede udkastet til 
programmet i år, som tænkes at skulle forløbe over tre dage, 26.-28. august og være præget af et 
socialt-fagligt program med alkoholfrie dage (undtagen den sidste aftens fest). Studienævnet var 
meget positivt stemt. 
Der bliver snart lavet stillingsopslag om sociale tutorer op i Odense. 
 
 
9. Infodok-faget ved Historie i Odense 
PGM orienterede studienævnet om udvalgets arbejde med udvikling af faget Infodok med baggrund 
i det bilagte notat. På det centrale fag fortsætter faget som hidtil, mens der bliver lagt op til 
ændringer på tilvalgsdelen. Studienævnet bifaldt konklusionen og blev enige om at nedsætte en ny 
arbejdsgruppe til at se på en samlet model for tilvalgsuddannelsen, herunder om Analysestrategier 1 
og Infodok kan lægges sammen til ét fag på 1. semester af tilvalget. Der blev nedsat en 
arbejdsgruppe, der skal fremlægge et udkast til godkendelse på næste studienævnsmøde, således at 
faget kan implementeres i studieordningen pr. 1. september 2009. 
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10. Eventuelt 
Næste studienævnsmøde finder sted mandag den 18. maj kl. 10 i Kolding.  
 
Mødet sluttede kl. 13.15.  

 
 

Per Grau Møller, Studienævnsformand 
/ 

Majbritt Juhl, referent 


