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Studienævnets medlemmer var indkaldt med følgende dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat af 6. januar 2009 

 
2. Ekspederet siden sidste møde 

 
3. Meddelelser 

 
4. Vedrørende Amerikanske Studier 

A) Meddelelser 
B) Ansøgninger 

 
5. Vedrørende Marinarkæologi 

A) Meddelelser 
B) Evaluering 

 
6. Vedrørende Historiestudiet 

A) Meddelelser 
B) Ansøgninger 
C) Rusintroduktion 
D) Budget 
E) NYT punkt i forhold til udsendte dagsorden: Evaluering af Infodok 

 
7. Eventuelt 
 
 
Der var ingen bemærkninger til dagsorden. Studienævnsmedlemmerne tog en præsentationsrunde, 
og den nye studenterrepræsentant Stefan Marschall Kristensen blev budt velkommen. 
 
 
1. Godkendelse af referat af 6. januar 2009 
Referatet var blevet godkendt ved den på mødet vedtagne email-procedure. 
 
2. Ekspederet siden sidst 
2-1: Meddelelse til studerende fra Studenterservice om bevilling af 7 måneders orlov. Den 
studerende har endnu ikke søgt studienævnet om udsættelse af fristen for aflevering af speciale. Sagen 
ekspederes, når ansøgningen kommer, og den bliver derfor ikke medtaget på næste 
studienævnsmøde. 
 
2-2: Studienævnsformanden har godkendt en studerendes forslag til titel på et individuelt tilrettelagt 
tilvalg. 
 
3. Meddelelser 
3-1: Kommentarer til høring vedrørende Vejlednings- og Karrierecentrets vejledningsstrategi. 
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3-2: SDUE afholder fyraftensmøde/informationsmøde vedrørende efteruddannelsestilbud den 4. 
marts. 
 
3-3: Brev fra dekanen med godkendelse af valg til næstformand for Studienævn for Historie. 
 
3-4: Konference/workshop på RUC: Globalization and Europeanization Concepts and Conjectures 
den 5. februar. 
 
3-5: Fakultetets nyhedsbrev til studerende, 20. januar. 
 
3-6: Indbydelse til præsentation af bogen ”De nazistiske koncentrationslejre. Studier og bibliografi”. 
27. januar. 
 
3-7: Meddelelse til Humanioras medarbejdere om, at de studerendes valg til Bestyrelse og 
Akademisk Råd skal gå om. Nyt er at alle studiesekretærer og studieledere m.fl. skal på et 
obligatorisk kursus i persondataloven og forvaltningsret som følge af sagen. 
 
3-8: Tilbud om studenterintroduktioner til Rigsarkivet. Dette er ikke aktuelt for historiestuderende, 
da vi har lignende introduktionskurser på Landsarkivet og Stadsarkivet her i byen i forbindelse med 
Analysestrategier 3 – med mindre man som studerende har et overbygningskursus i arkivkundskab. 
 
3-9: Indsigelse fra underviser vedrørende forårssemestrets længde og sommereksamen. Per Grau 
Møller har talt med pågældende underviser og henvist til fakultetets regler om semestre og ferie, 
hvoraf fremgår, at forårssemestret løber frem til 14. maj. Efter denne dato regnes eksamensperioden. 
 
3-10: Det Humanistiske Fakultets uddannelsesregnskab 2007. Per Grau Møller bemærkede, at 
instituttet har et lille underskud. Historie i Odense giver et lille overskud, og Amerikanske Studier, 
Historie i Kolding og Marinarkæologi giver stigende underskud, men samlet forbedrer det ikke 
instituttets økonomi. 
Mogens Rostgaard Nissen bemærkede, at der var flere økonomiske forhold, der ikke afspejles i 
regnskabet – herunder forskellige indtægtskilder, hvorfor uddannelsesregnskabet ikke giver et helt 
reelt billede af instituttets økonomiske situation. 
 
 
4. Vedrørende Amerikanske Studier 
 
A) Meddelelser 
Jørn Brøndal orienterede om, at akkrediteringsarbejdet er veloverstået og rapporten sendt i trykken. 
Dog er ingen af de ønskede kandidater fra studiets side blevet udpeget til panelet, hvilket er 
skuffende.  
 
Jørn Brøndal anmodede om, at sager om Amerikanske Studier fremover blev integreret i 
studienævnets dagsorden parallelt med sager om Historiestudiet og ikke udskilt som et enkelt særligt 
punkt. 
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B) Ansøgninger 
2-1: Ansøgning om meritoverførsel af fag bestået ved Ludwig-Maximilians-Universität München. 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
2-2: Anmodning fra Studenterservice om vurdering af en studerendes optag på kandidatuddannelsen 
i Amerikanske Studier. Ansøgningen blev imødekommet. 
 
 
5. Vedrørende Marinarkæologi 
 
A) Meddelelser 
Der var ingen meddelelser. 
 
B) Evaluering 
Evalueringsrapporten af efterårsholdet (under ét) blev taget til efterretning. Dog bemærkedes at 
rapporten burde have været lavet midt i efteråret. 
 
 
6. Vedrørende Historiestudiet 
 
A) Meddelelser 
 
Skriftlige meddelelser 
6-1-1: Censorindberetning. Taget til efterretning. 
 
Mundtlige meddelelser 
1) Per Grau Møller (PGM) orienterede om, at akkrediteringsarbejdet er færdiggjort og rapporten 

sendt i trykken. Lisbeth Petersen fra fakultetet har lavet det sidste sammenfattende arbejde. PGM 
noterede, at forløbet har været godt, og at samarbejdet med fakultetet har fungeret fint. Det har 
resulteret i en god rapport, men PGM udtrykte usikkerhed mht. hvad rapporten vil føre til, og 
hvad akkrediteringsrådet vil slå ned på. Frafaldsprocenten på bachelordelen ligger højt, hvilket 
muligvis kan være et kritisk problem. 
PGM bemærkede, at Jens E. Olesen fra Greifswald er udpeget til akkrediteringspanelet (følgende 
vores forslag), og at resten af panelet er udpeget fra centralt hold. Aftagerrepræsentanten er et 
medlem af censorkorpset, og den studerende læser Idéhistorie på Aarhus Universitet. 

2) Faglig dag-plakaterne er nu blevet lavet. PGM redegjorde for dagens program den 27. februar. 
Lasse Rahn foreslog, at man til Faglig dag-arrangementet kunne nedsætte et nyt Faglig dag-
udvalg, da der ikke længere eksisterer en aktiv gruppe. 

3) Lasse Rahn berørte problematikken om fagrådslokalet og den aktuelle sag om manglende 
oprydning. Der blev diskuteret forskellige løsningsmodeller mht. udlån af nøgler til lokalet, og 
sekretariatet vil arbejde videre med sagen. 

 
B) Ansøgninger 
6-2-1: Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Område 3. Ansøgningen blev imødekommet med den 
note, at den studerende bør indgå i et vejledningsforløb med underviseren. 
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6-2-2: Ansøgning om meritoverførsel af fag bestået ved Bergen Universitet. Specialization in Pre-
Modern History to 1750 og Specialization in Pre-Modern History to 1750 (final exam) meritoverføres 
med i alt 30 ECTS til kandidatuddannelsen. 
 
6-2-3: Genbehandling af ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikforløb på gymnasium. 
Ansøgningen er siden blevet præciseret, og ansøgningen blev forhåndsgodkendt.  
 
6-2-4: Ansøgning om reeksamen i Analysestrategier 1 og Infodok uden forudgående aflevering af 
opgaver pga. sygdom. Ansøgningen blev imødekommet. 
 
6-2-5: Ansøgning om lov til at aflevere opgave i Område 5 efter at være udeblevet. Ansøgningen er 
overflødig, da der altid kan afleveres ved næste eksamenstermin, men behandlet med den 
præcisering, at den studerende ved næste aflevering bliver noteret for sit andet eksamensforsøg. 
 
6-2-6: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fagene Ribe – Danmark – Europa 1400-1600 på 10 
ECTS og Formidling på 10 ECTS ved Aarhus Universitet. Fagene ønskes at gælde for Område 4 på 
den 1½-årige kandidatuddannelse. Ansøgningen blev forhåndsgodkendt. 
 
6-2-7: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på i alt 30 ECTS ved Università Degli Studie Di 
Parma i Italien. Fagene ønskes at gælde for områderne 5, 6 og 7 på kandidatuddannelsen. 
Ansøgningen blev forhåndsgodkendt. 
 
6-2-8: Anmodning fra studenterservice om vurdering af, hvorvidt fag bestået på grunduddannelsen i 
Historie ved Aarhus Universitet kan meritoverføres svarende til tilvalg på 45 ECTS (den studerende 
er indskrevet ved grunduddannelsen i Idræt ved SDU). Anmodningen blev imødekommet. 
 
6-2-9: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af studieophold ved 11 forskellige universiteter. 
Ansøgningen blev forhåndsgodkendt under forudsætning af, at fagene er på kandidatniveau, og at 
den studerende fremsender fagbeskrivelser for fagene. 
 
6-2-10: Ansøgning om ændring af eksamensbestemmelserne i faget Historisk formidling på 
kandidatuddannelsen. Ansøgningen lagde op til, at der i forløbet blev afviklet 4 forskellige 
formidlingsprøver, som samlet skulle være bestået, og at der i stedet for et petitum var en fast 
læseliste på 800 sider. Ansøgningen blev imødekommet således, at prøven afvikles med karakter og 
intern censur, og at den er gældende for de 17 deltagere i kurset. 
 
 
C) Rusintroduktion 
Faglig vejleder Kristina Bonde Sørensen havde udarbejdet udkast til stillingsopslag vedrørende 
studiestartskoordinator til studiestart 2009. Opslagets ordlyd blev gennemgået, og Per Grau Møller 
vil arbejde videre med at ansøge instituttet om 40/20 timer til stillingen i hhv. Odense og Kolding. 
Lasse Rahn orienterede om, at DSF (De Studerendes Fællesråd) afholder kurser for tutorer, og han 
lovede at fremsende nærmere oplysninger om tid og sted, når disse foreligger. 
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D) Budget 
Per Grau Møller (PGM) orienterede om Historiestudiets budget. Der er ca. 20.000 kr. i overskud fra 
sidste år, og PGM opfordrede studienævnets medlemmer til at komme med ideer til tiltag fra 
studiemiljøet, der ville kunne have glæde af økonomisk støtte fra studienævnet. 
 
Rusintroduktionen blev nævnt som et meget relevant emne, men som budgetlægges senere på 
foråret. Desuden blev det foreslået at spørge lærerkollegiet, om der er andre tiltag, der bør støttes. 
 
Studienævnet besluttede at give et tilskud til faglig dag på 2.500 kr., ansøgt af Michael Bregnsbo som 
leder af studiegruppen Film og Historie, der arrangerer dagen. Beløbet går til dækning af udgifter til 
foredragsholdere. 
 
E) NYT punkt i forhold til udsendte dagsorden: Evaluering af Infodok 
Per Grau Møller orienterede om, at de studerende på 2008-årgangen opfordres til at deltage i møde 
med henblik på at diskutere forløbet af undervisningen og eksamen i Infodok efter de nye regler er 
trådt i kraft. I den forbindelse anmodes de om at lave en særlig slutevaluering af faget. Stefan 
Marschall Kristensen bekræftede, at der har været en del utilfredshed blandt de studerende, som i høj 
grad skyldes strukturelle forhold mere end indholdsmæssige. Mødet finder sted torsdag den 12. 
februar kl. 11-12 og fra lærersiden deltager Michael Bregnsbo, Per Grau Møller og instruktorerne. 
 
7. Eventuelt 
Anne Magnussen opfordrede til, at der i langt højere grad bør informeres bedre omkring 
arrangementer, tiltag og informationsmøder. Arrangementer som f.eks. Faglig dag og 
informationsmødet vedrørende kandidatkurser for foråret 2009 burde have været annonceret bredt 
og som minimum til hele lærerkollegiet – og i god tid, så alle havde mulighed for at planlægge 
deltagelse heri.  
 
Anne Magnussen argumenterede også for, at informationsmøder vedrørende kandidatkurser skal 
gøres permanente, da de – udover at have en social funktion – blandt andet kan bruges som forum 
til præsentation af fagstammer eller ekstraordinære tiltag ved studiet. I diskussionen blev det i øvrigt 
foreslået, at de skal gælde for både kandidat- og BA-kurser. 
 
PGM bemærkede hertil, at informationsmødet vedrørende kandidatkurserne var en farce, fordi så få 
studerende mødte op, men at både studerende og relevante lærere var varslet forud for mødet. 
Desuden var datoen for Faglig dag omtalt i et tidligere studienævnsreferat, og selve programmet for 
Faglig dag var under trykning, da seneste studienævnsmøde fandt sted. 
 
Næste studienævnsmøde den 6. marts starter kl. 13. 
 
To mødedatoer byttes om, således at mødet i Kolding afholdes 18. maj i stedet for 17. april, såfremt 
det er muligt at låne Humaniorabussen. 
 
Mødet sluttede kl. 12.15. 

 
 

Per Grau Møller, Studienævnsformand 
/Majbritt Juhl, referent 


