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_____________________________________________________________________________ 
 
Godkendt referat af konstituerende møde i Studienævn for Historie  
mandag den 5. januar 2009 kl. 14.00 i mødelokale 6  
 
Møde nr.:  1 
 
Til stede var:                      Per Grau Møller, lektor, (Studienævnsformand) 
                                           Anne Magnussen, lektor 
                                           Monika Janfelt, lektor   
                                           Mogens Nissen, lektor 
                                           Anette Petri, stud.mag. 
                                           Lasse Rahn, stud.mag. 
                                           Anne Mørk, stud. mag.                 
                                           Marie Frølich, stud.mag. 
                                           Kristina Bonde Sørensen, faglig vejleder 
                                           Lisbeth Dalsgaard Thygesen, sekretær (barselsvikar) 
                                           Referenter: Anita Hemmersam, sekretær (barselsvikar) 
                                                      
                                                           
Fraværende med afbud:   Michael Bregnsbo, viceinstitutleder (observatør)    
                                         Jørn Brøndal, lektor 
 
Fraværende uden afbud:  Stefan Marschall Kristensen, stud.mag. 
                                             

 

6. januar 2009 
 
J. nr.:  
 
Ref.: PGM/ah 
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Studienævnets medlemmer var indkaldt med følgende dagsorden: 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsordenen  
      A) Godkendelse af referat af studienævnsmøde, 16. december 2008 

 
2. Konstituering 
 
3. Ekspederet siden sidste møde  
 
4. Meddelelser 

 
5. Amerikanske studier 
 A) Meddelelser 
 B) Ansøgninger 

 
6. Vedrørende historiestudiet 

 
i. Meddelelser 

ii. Ansøgninger 
 

7. Eventuelt 
 
Uformelt punkt før mødet startede 
 
Præsentation af nye og gamle medlemmer af studienævnet. 
 
Studienævnsformanden indskærpede over for nye og gamle medlemmer af studienævnet, at der i 
forbindelse med behandling af personsager er tavshedspligt. 
 
Ad. 1: Godkendelse af dagsorden  
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
A) Godkendelse af referat af studienævnsmøde den 16. december 2008 
 
Referatet blev godkendt. 
 
Vedr.: proceduren for godkendelsen af referater 
 
Følgende spørgsmål blev rejst af studienævnsformanden: Hvornår skal referatet være tilgængeligt på 
studiets hjemmeside? 
 
Spørgsmålet blev rejst på baggrund af følgende overvejelser: På den ene side kan for hurtigt uploadet 
referat medføre, at ikke godkendte oplysninger lægges ud på nettet. På den anden side er der et ønske 
om, at referatet bliver hurtigt tilgængeligt. 
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Studienævnsformanden foreslog, at man i studienævnet fremover godkender referatet pr. mail blandt 
studienævnets medlemmer (inden for forretningsordenens rammer). 
 
Forslaget blev godkendt således, at der senest en uge efter møder skal forelægge en godkendelse pr. 
mail fra samtlige medlemmer om referatet til sekretæren. Hvis der er ændringsforslag, sendes de til 
alle medlemmer. Om nødvendigt kan referatet først vedtages endeligt efter en drøftelse på næste 
studienævnsmøde. 

 
Ad. 2: Konstituering 
 
Da lærergruppen er valgt for tre år (2008-10) og studielederen er udpeget for 3 år af dekanen 
var der kun valg af næstformand på dagsordenen. 
 
Forslag: Lasse Rahn, stud.mag. 
 
Stud. mag. Lasse Rahn blev valgt som næstformand. Forslaget indstilles til dekanen. 
 
Ad. 3: Ekspederet siden sidste møde  
 
3-1: Vedr.: Ansøgning om individuelt tilrettelagt sidefag 
Studienævnsformanden informerede studienævnet om, at sagen blev behandlet ved forrige 
studienævnsmøde den 16. december 2008 som en meritsag. Her blev det afgjort, at ansøgerens 
område 2 ikke svarede til Historie og Samfundsvidenskab, og sagen var blevet afgjort med et afslag 
på merit. 
 
Imidlertid har ansøger søgt om et individuelt tilrettelagt sidefag for at få sin kandidatgrad, men uden 
gymnasiekompetencen fra Historie og Samfundsvidenskab. Spørgsmålet om gymnasiekompetence 
afgøres efter lov af 2002 af rektorerne på de enkelte gymnasier. 
 
Ad. 4: Meddelelser 
 
4-1: For få studerende deltager i akkrediteringspanelerne, jf. skrivelse fra ACE-Denmark 
 
Blev uddybet. 
 
Studerende fra historiestudiet er sandsynligvis inhabile i forhold til, at historie skal akkrediteres.  
Man kan tilmelde sig på www.ACEDenmark.dk  
 
4-2: Beskrivelse af Historie til ’Valg undervejs’ (tilvalg i Kolding) 
 
Der var lavet enkelte tilpasninger angående kompetencer. 
 
4-3: Nyt forslag til Vejledningsstrategi for Syddansk Universitet 2009-2011 
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Der er tale om opstilling af mål for alle vejledningssituationer i forhold til studerende og kandidater. 
Den indebærer bl.a. kurser for VIP`er, sekretærer og faglige vejledere om lovgivning, principper for 
vejledning mv.. Lægger tæt op ad universitets udviklingskontrakt.  
 
Høringssvar 12. januar 2009. Den rundsendes til alle medlemmer, som har muligheder for at 
indsende kommentarer til formanden, som vil videresende dem. 
 
4-4: Procedure for eventuelt optag af udvekslingsstuderende fra et andet fakultet efter semesterstart i  
Høring (udarbejdet af det internationale kontor i samarbejde med fakultetets koordinator) 
 
Ingen bemærkninger. 
 
4-5: Nyhedsbrev med nyt fra ledelsen den 22. december 2008 
 
4-6: Studiestartsundersøgelsen 2008 
 
Kan hentes på studiekontorets hjemmeside http://intern.sdu.dk/enheder/studie/Stat/. Resultatet af 
en internet undersøgelse blandt alle nye studerende. 
 
 
Ad. 5: Amerikanske Studier 
 
A) Meddelelser 
 
Der var ingen meddelelser 
 
B) Ansøgninger 
 
Der var ingen ansøgninger 
 
Ad. 6: Vedrørende historiestudiet 
 
A) Meddelelser 
 
6-1: Evalueringsskemaer 1. årgang 
 
Var også med på forrige studienævnsmøde, men er kommet på igen, da studienævnet fandt, at 
evalueringsrapporten vedrørende 1. årgang i Odense ikke tog hensyn til hele årgangens fag, men kun 
til Europa i Verden.  
 
Der har været uklarhed om evaluering i dette år. Analysestrategier 1 har ikke haft mulighed for at 
snakke evalueringsrapporten igennem. 
 
Kommentarer i skemaerne: en del kritiske kommentarer om Informationssøgning og 
dokumentation. 
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Det blev besluttet forrige gang, at årgangen indkaldes til et møde vedrørende forbedringer af 
Informationssøgning og dokumentation. 
 
Studienævnet foreslår, at evalueringsskemaerne bliver drøftet på dette møde samt på lærernes 
koordineringsmøde d. 30. januar. 
 
Generelle kommentarer i skemaerne: Fint studiemiljø. 

 
B) Ansøgninger 
 
6-1: Vedr.: Ansøgning om meritoverførsel 
Ansøgning om meritoverførelse af praktikforløb på gymnasium af 3 måneders varighed. 
Studienævnsformanden indledte med den tilføjelse til ansøgningen, at der ikke kan være tale om en 
meritoverførsel, da praktikforløbet endnu ikke har fundet sted, men om en ansøgning om 
forhåndsgodkendelse af et praktikforløb. 
Studienævnet finder det positivt, at der i planen over forløbet er mulighed for at ansøger kan få 
praktikerfaringer både i 1.g, 2.g, 3.g klasser. Men finder mulighederne for at komme til at undervise 
for vagt formulerede. Sagen vil blive genoptaget under forudsætning af, at ansøger uddyber 
forløbsplanen med henblik på undervisningserfaring. 
 
6-2: Vedr.: Ansøgning om dispensation 
Forlængelse af speciale pga. rygproblemer 
Ansøgningen blev imødekommet på baggrund af vedlagt lægeerklæring og dokumenteret behandling 
ved fysioterapeuter. Der gives dispensation frem til 16. februar 2009. 
 
Ad.7: Eventuelt 
 
7-1: Nye mødedatoer for forårssemestret 2009 
 
Følgende datoer blev fastsat: 
 
fredag den 6. februar kl. 10.00 
fredag den 6. marts kl. 10.00 
fredag den 17. april kl. 10.00 (i Kolding – med efterfølgende særarrangement, iscenesat af Mogens) 
mandag den 18. maj kl. 10.00 
torsdag den 25. juni kl. 10.00 
 
7-2: Monika Janfelt meddelte, at hun søger om at udtræde af studienævnet, da hun har fået bevilget 
orlov i år 2009. Monika takkede for godt samarbejde i det forgangne år 2008. 
Studienævnsformanden takkede også for hendes indsats. 
 
Der er p.t. ingen suppleantliste på lærersiden til repræsentanter i studienævnet. 
 
Næste møde finder sted fredag den 6. februar kl. 10.00 
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Mødet sluttede kl. 15.08 
 

 
Per Grau Møller, Studienævnsformand 

 
/  

Anita Hemmersam, referent 


