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Referat af møde i Studienævn for Historie torsdag den 20. august kl. 10.00 i mødelokale 6 
 
Møde nr.:  7 
 
Til stede var:  Per Grau Møller, Studienævnsformand 

Per Boje, professor 
  Mogens Rostgaard Nissen, lektor 
  Jørn Brøndal, lektor 
  Anne Magnussen, lektor 
  Anette Petri, stud. mag. 
  Lasse Rahn, stud.mag. 
  Kitt Kragelund Abrahamsen, stud.mag. 
  Maj Line Wedderkopp, stud.mag. 
  Kristina Bonde Sørensen, faglig vejleder (observatør) 
  Diana Brunholm Larsen, sekretær (observatør) 
  Referent: Sekretær Majbritt Juhl 
 
Fraværende med afbud: Michael Bregnsbo, viceinstitutleder (observatør) 
  Stefan Marschall Kristensen, stud.mag. 
 
 
Anette Petri forlod mødet efter punkt 4.

 

17. september 2009 
 
J. nr.:  
 
Ref.: PGM/mjn 
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Studienævnets medlemmer var indkaldt med følgende dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat af 25. juni 

 
2. Ekspederet siden sidste møde 

 
3. Meddelelser 

 
4. Ansøgninger 

 
5. Ekskursionsansøgninger 

 
6. Høringssvar til notat fra fakultetet om studieaktivitet 

 
7. Høringssvar til udkast til uddannelsesbekendtgørelsen 

 
8. Eventuelt, herunder fastsættelse af efterårets mødedatoer 
 
 
Per Grau Møller (PGM) indledte med at byde de to nye studenterrepræsentanter, Kitt Kragelund 
Abrahamsen og Maj Line Wedderkopp, velkommen som medlemmer af studienævnet. 
 
 
Ad. 1: Godkendelse af referat af 25. juni 
Referatet blev godkendt. 
 
Studienævnet diskuterede praksis med at indkalde dokumentation for dødsfald i familien. 
 
 
Ad. 2: Ekspederet siden sidste møde 
2-1: Brev til studerende med rettelse til tidligere fremsendt skrivelse om merit. 
 
2-2: Brev til studerende med godkendelse af fjerde eksamensforsøg i Område 5 på grund af sygdom. 
 
Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 
 
 
Ad. 3: Meddelelser 
 
Skriftlige meddelelser 
3-1: Akkrediteringsrådets afgørelse og godkendelse af hhv. bachelor- og kandidatuddannelsen i 
Historie. 
 
3-2: Akkrediteringsrådets afgørelse og godkendelse af kandidatuddannelsen i Amerikanske Studier. 
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PGM orienterede om, at vores uddannelser blev akkrediteret for seks år. Næste uddannelse, der står 
for tur, er Marinarkæologi, hvor PGM deltager i et internt møde i uge 35 og efterfølgende med ACE 
Denmark i uge 36. 
 
3-3: Indkaldelse af ansøgninger fra studerende til Fondation Idella. 
 
3-4: Brev fra Anne Mørk med bekræftelse på udtrædelse af studienævnet. 
 
3-5: Forløbsanalyse for KOT-årgangene 2000-2008. 
 
3-6: Brev fra Søren Olesen med bekræftelse om udtrædelse af studienævnets suppleantliste. 
 
Mundtlige meddelelser 
Jørn Brøndal orienterede om, at Jan Gretlund pr. 1. august 2009 er centerleder på Amerikanske 
Studier. 
 
PGM orienterede om, at optagelsestallene på Historie fortsat stiger, og at det potentielt kan stige 
frem til 31. august. Der er pt. 56 nye bachelorstuderende på Historie i Odense, 16 i Kolding og 20 
på kandidatuddannelsen i Amerikanske Studier. 
 
 
Ad. 4: Ansøgninger 
4-1: Ansøgning om fjerde eksamensforsøg i specialet på grund af dødsfald i nærmeste familie. 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
4-2: Ansøgning om merit for Historie og samfundsvidenskab på 10 ECTS. Ansøgningen blev 
imødekommet ved at lade faget bestå dels af beståede fag på 6 ECTS ved Helsingfors Universitet og 
dels ved at skrive en mindre opgave. 
 
4-3: (PGM forlod mødet under dette punkt) Ansøgning om fjerde eksamensforsøg i Analysestrategier 
3. Ansøgningen blev imødekommet med den betingelse, at den studerende møder til samtale hos 
faglig vejleder. Studienævnet opfordrede kraftigt den studerende til at følge faget i det kommende 
semester. 
 
Denne ansøgning foranledigede studienævnet til at diskutere principperne for tildeling af 
fjerdegangsdispensationer på næste møde. 
 
4-4: Anmodning på vegne af en studerende, der på grund af administrative fejl har fulgt et fag, der 
vægtes med et højere antal ECTS, end den studerendes indskrivningsforhold tillader. Anmodningen 
blev imødekommet. 
 
4-5: Ansøgning om fjerde eksamensforsøg i Analysestrategier 2. Ansøgningen blev imødekommet 
med tilbud om at møde til samtale hos faglig vejleder. I øvrigt vil studienævnet gøre den studerende 
opmærksom på SPS-tilbuddet. 
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4-6: Ansøgning om dispensation fra fristen for aflevering af speciale på grund af sygdom. 
Ansøgningen blev imødekommet. 
  
 
Ad. 5: Ekskursionsansøgninger 
Anne Magnussen og Mogens Rostgaard Nissen forlod mødet under dette punkt. 
 
5-1: Ansøgning om støtte til ekskursion til Landsarkivet i Aabenraa. Studienævnet bevilligede kr. 
100, - pr. studerende. 
 
5-2: Ansøgning om støtte til ekskursion til Visby. Studienævnet bevilligede kr. 200, - pr. studerende. 
 
5-3: Ansøgning om støtte til ekskursion til hhv. vestkysten og grænselandet. Studienævnet 
bevilligede kr. 100, - pr. studerende med opfordring til kun at foretage én ekskursion. 
 
5-4: Ansøgning om støtte til ekskursion til København. Studienævnet bevilligede kr. 100, - pr. 
studerende. 
 
Studienævnet beklagede den ringe økonomiske mulighed for støtte til disse ansøgninger, men bifaldt 
de faglige aktiviteter.  
 
 
Ad. 6: Høringssvar til notat fra fakultetet om studieaktivitet  
Efter en livlig diskussion vedtog studienævnet at fremsende PGM’s udkast – med enkelte tilføjelser - 
som endeligt høringssvar til fakultetet. 
 
 
Ad. 7: Høringssvar til udkast til uddannelsesbekendtgørelsen 
Studienævnet vedtog at fremsende PGM’s udkast som endeligt høringssvar til fakultetet. 
 
 
Ad. 8: Eventuelt, herunder fastsættelse af efterårets mødedatoer 
PGM meddelte, at Kristina Bonde Sørensen har sagt sin stilling som faglig vejleder op. Der er i 
øjeblikket stillingsopslag på nettet for både Odense og Koldings vedkommende. Disse udløber 4. 
september. 
 
PGM ønskede at få studienævnets holdning til et kommende forslag om at reducere antallet af 
reeksamener. Forslaget går konkret ud på, at ordinær eksamen først skal udbydes i det semester, hvor 
der har været undervisning (dvs. efter den studerende har været til både ordinær eksamen og 
reeksamen i umiddelbart forlængelse heraf). Forslaget skal gælde såkaldte ’særfag’ og ikke valgfag. 
Der var betænkeligheder i dén retning, men PGM vil lade det indgå i overvejelserne at fremsætte 
forslaget på næste lærermøde og eventuelt næste studienævnsmøde. 
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Efterårets mødedatoer blev fastsat til: 
30. september kl. 14.00 i mødelokale 6 
28. oktober kl. 14.00 i mødelokale 6 
25. november kl. 14.00 i mødelokale 6 
16. december kl. 14.00 i mødelokale 6 
 
Mødet sluttede kl. 12.40. 
 

Næste møde finder sted onsdag den 30. september 2009 kl. 14.00 i mødelokale 6. 
 
 
 
 

Per Grau Møller, Studienævnsformand 
/ 

Majbritt Juhl, referent og sekretær 
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