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Studienævnets medlemmer var indkaldt med følgende dagsorden: 
 
1. Ekspederet siden sidste møde 

 
2. Meddelelser 

 
3. Ansøgninger 

 
4. Undervisning 

A) Evaluering 
B) Henvendelse fra Fagrådet i Kolding 
 

5. Godkendelse af studieordning for Marinarkæologi 
 

6. Program for rus-introduktion 2009 
 

7. Eventuelt 
 
 
Da Bo Ejstrud fra Marinarkæologi i Esbjerg deltog i mødet, blev rækkefølgen i dagsorden lavet om 
til følgende: 1, 2, 4, 5, 3, 6 og 7, og han gik før behandlingen af punkt 3. 
 
 
Ad. 1: Ekspederet siden sidst 
1-1: Indstilling af en underviser på Historie til årets undervisningspris 2009. 
1-2: Bekræftelse af en studerendes egnethed til praktikplads. 
Der var ingen bemærkninger under dette punkt. 
 
 
Ad. 2: Meddelelser 
 
Skriftlige meddelelser 
2-1: Indkaldelse til møde i Det Humanistiske Fakultets Samarbejdsudvalg, 8. juni. 
 
2-2: Referat af møde i Det Humanistiske Fakultets Samarbejdsudvalg, 8. juni. 
 
2-3: Referat af møde i Censorkorpset for Historie, 28. april. Per Grau Møller (PGM) henledte 
opmærksomheden på punktet om drøftelser af retningslinjer for specialebedømmelse under de nye 
rammer. Her har censorformanden redegjort for, hvad der fremover kan prioriteres, når specialer skal 
bedømmes. Desuden bemærkede PGM, at der er nul tolerance over for overskridelser af sideantal i 
specialer og andre opgaver, og at karakteren takseres med -3 i disse tilfælde. 
 
2-4: Indkaldelse til møde i institutudvalget ved IHKS, 18. juni. 
 
2-5: Referat af møde i institutudvalget ved IHKS, 20. maj. 
 
2-6: Tilmelding til brobygningsforløb. Historiestudiet i både Kolding og Odense deltager igen i år. 
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2-7: Meddelelse fra fakultetet, hvori forslaget om, at undervisningens omfang alene skal angives i 
ECTS og ikke i timetal i studieordningerne, frafaldes.  Det vil fremover fremgå af fællesbestem-
melserne, at timetallet er vejledende. 
 
2-8: Tilbud om samarbejde om praktikplads ved fængselspræst i Randers Arrest. 
 
2-9: Nyhedsbrev for humaniora, juni. 
 
Mundtlige meddelelser 
PGM meddelte, at akkrediteringsrådet holdt møde den 22. juni. Udfaldet af dette møde er endnu 
ukendt, men resultatet forventes at komme i uge 27. 
 
PGM redegjorde for, at der er fundet en afgørelse i to sager om eksamenssnyd. Der er desuden 
endnu en sag på vej i Kolding. 
 
 
Ad. 4: Undervisning 
 
A) Evaluering 
Der var indkommet evalueringsskemaer fra Amerikanske Studier samt manglende fag på 
Historiestudiet i Odense. Der var ingen bemærkninger hertil.  
PGM noterede, at der endnu ikke er indkommet evalueringsskemaer fra Marinarkæologi. Dette skal 
ændres, og en ny praksis aftales mellem studielederen og Marinarkæologi. 
 
Kun to studerende har besvaret skemaet for årgangsevalueringen, som blev iværksat i maj måned. 
Den ringe besvarelsesprocent skyldes sandsynligvis, at skemaerne blev udleveret tæt på starten af 
eksamensperioden. Der var enighed i studienævnet om, at projektet ikke skal forkastes, men 
organiseres bedre næste år. 
 
B) Henvendelse fra Fagrådet i Kolding 
PGM indledte med at undre sig over de studerendes kritik af, hvad de opfatter som værende et 
begrænset udbud af områdefag i Kolding på grunduddannelsen, idet PGM ikke kunne genkende det 
billede, de studerende tegner af situationen. 
Studienævnet diskuterede kritikken. Der var enighed om det hensigtsmæssige i en fleksibel 
lærerudnyttelse mellem byerne. Til fremme heraf opfordredes de studerende til at være aktive med at 
fremsætte ønsker til konkrete undervisningsudbud, mest praktisk efter kontakt med de relevante 
undervisere. 
 
 
Ad.5: Godkendelse af ændring til studieordning for Marinarkæologi 
Studienævnet havde en diskussion af, at timetallet forhøjes, uden at ECTS-værdien reguleres 
tilsvarende. Det vurderedes, at det var hensigtsmæssigt, at kurset i Marinarkæologiske metoder kom 
til at svare til den praktiserede virkelighed, og at der blev undervist i brugbare redskaber. Skulle der 
ændres på ECTS-vægtningen, vil det påvirke hele uddannelsen, hvor 10 ECTS er den fakultære 
norm for kandidatuddannelser. 
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Studienævnet godkendte ændringen til studieordningen, dog med den tilføjelse, at der bliver knyttet 
intern censur til reeksamensopgaverne i forbindelse med undervisningsdeltagelsen i §§ 13 og 14. 
 
Derefter forlod Bo Ejstrud mødet. 
 
 
Ad. 3: Ansøgninger 
3-1: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af faget Verdenshistorie/Danmarkshistorie 1 på 5 ECTS ved 
Aarhus Universitet. Ansøgningen blev ikke imødekommet, da dette kursus gennemgår stof, som den 
studerende allerede har haft i fagene Lange Linier 1 og 2. 
 
3-2: Ansøgning om dispensation fra reglerne om førsteårsprøven pga. sygdom. Ansøgningen blev 
imødekommet, således at førsteårsprøven skal være bestået senest ved udgangen af august 2010. 
 
3-3: Ansøgning om indstilling til reeksamen i faget Rom og det vestlige middelhav, selvom den 
studerende ikke har været til ordinær eksamen i juni. Ansøgningen blev imødekommet. 
 
3-4: Ansøgning om dispensation fra reglerne om førsteårsprøven pga. manglende deltagelse i 
undervisningen og motivation til at studere. Studienævnet besluttede ikke at give dispensation frem 
til foråret 2010, men gav dispensation til, at den studerende kan gå til reeksamen i august 2009. 
 
3-5: Ansøgning om dispensation fra reglerne om førsteårsprøven pga. sygdom i nærmeste familie. 
Ansøgningen blev imødekommet således, at den studerende i denne eksamenstermin ikke bruger 
eksamensforsøg i de fag, der indgår i førsteårsprøven. 
 
3-6: Ansøgning om dispensation fra reglerne om førsteårsprøven pga. sygdom i nærmeste familie. 
Ansøgningen blev imødekommet således, at førsteårsprøven skal være bestået senest ved udgangen af 
august 2011. 
  
3-7: Ansøgning om udsættelse af fristen for aflevering af speciale pga. dødsfald i familiekredsen. 
Ansøgningen blev afslået, da studienævnet ikke fandt, at den studerendes forhold til afdøde var tæt 
nok til at kunne begrunde en udskydelse af fristen for aflevering. Studienævnet uddybede, at der ved 
nærmeste familie forstås forældre, søskende, ægtefælle og børn. Den studerende går således over i 
andet eksamensforsøg og skal skrive ny specialekontrakt og projektbeskrivelse. 
 
3-8: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold ved Odense Bys Museer i perioden 1. 
september til ultimo november 2009. Ansøgningen blev forhåndsgodkendt. 
 
3-9: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af faget States, Systems and War: Historical Sociology of 
International Relations på 10 ECTS ved Statskundskab. Ansøgningen blev imødekommet. 
 
3-10: Ansøgning om meritoverførsel af fag bestået ved University of Wyoming. Ansøgningen blev 
imødekommet. 
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3-11: Ansøgning om dispensation til at kunne gå til reeksamen i faget Emner i Amerikansk historie til 
august, selvom den studerende ikke har været til ordinær eksamen i juni. Ansøgningen blev 
imødekommet.  
 
3-12: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold ved The Danish Immigrant Museum i 
Iowa i perioden 1. september 2009 til 15. januar 2010. Ansøgningen blev forhåndsgodkendt. 
 
3-13: Ansøgning om aflevering af BA-projekt efter 2001-ordningen i oktober 2009. Studienævnet 
besluttede, at BA-projektet skal afleveres i januar, da denne eksamen afsluttes med mundtligt forsvar. 
 
3-14: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold ved Odense Bys Museer i perioden 28. 
juni til 1. oktober 2009. Ansøgningen blev forhåndsgodkendt. 
 
3-15: Ansøgning om at måtte skrive speciale på engelsk. Ansøgningen blev imødekommet. 
 
3-16: Ansøgning om at aflevere speciale i efteråret, selvom den studerende mangler at bestå et fag på 
bifag i Legemsøvelser, der først kan bestås til januar. Ansøgningen blev imødekommet. 
 
3-17: Ansøgning om at følge faget Gymnasiepraktik, selvom den studerende allerede har benyttet 
muligheden for at følge ét valgfag ved et andet studienævn. Ansøgningen blev imødekommet. 
 
3-18: Ansøgning om tilskud til køb af digital kopi af skrå fra Det Kongelige Bibliotek til brug i 
udarbejdelsen af speciale. Ansøgningen blev imødekommet med det ansøgte beløb mod, at 
Historiestudiet får en kopi af omtalte skrå, så flere kan få glæde og nytte af en tilgængelig kopi. 
 
3-19: Ansøgning om tidsubestemt dispensation fra reglerne om førsteårsprøven og tilladelse til at 
følge individuel studieplan, der harmonerer med en sportslig karriere. Ansøgningen blev 
imødekommet med udsættelse indtil august 2011. 
 
3-20: Ansøgning om konvertering af 1½-årigt sidefag til tilvalg i Historie. Ansøgningen blev 
imødekommet, for så vidt angår det lille tilvalg på 45 ECTS. Den studerende skal ansøge på ny, 
hvad angår de resterende 50 ECTS, når den studerende er indskrevet på kandidatuddannelsen. 
 
 
Ad. 6: Program for rus-introduktion 2009 
Studienævnet så positivt på de endelige programmer for rus-introduktion på Historie i hhv. Kolding 
og Odense. De omfatter begge et to-dages program 27. - 28. august. De Kolding-studerende skal på 
ekskursion til Ribe, mens Odense-studerende skal opholde sig i Odense og på SDU. 
 
Studienævnet bevilligede kr. 9.600,- til rus-introduktion i Odense. Studienævnet dækker ikke 
aftensmad om torsdagen eller depositum for leje af varmekasser.  
 
Studienævnet bevilligede kr. 3.500,- til Fagrådet i Kolding. Studienævnet dækker ligeledes 
spisebilletter og morgenmad. 
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Ad. 7: Eventuelt 
Da dette var Marie Frølich og Anne Mørks sidste studienævnsmøde som studenterrepræsentanter for 
hhv. Historie i Kolding og Amerikanske Studier i Odense, takkede Per Grau Møller for deres indsats 
indtil nu. 
 
Anette Petri efterlyste muligheder for grupperum til studerende, hvor de kan sidde og arbejde 
uforstyrret. Denne anmodning blev taget ad notam. 
 
Næste møde blev fastsat til torsdag den 20. august 2009 kl. 10.00 i mødelokale 6. 
 
 
 

 
Per Grau Møller, Studienævnsformand 

/ 
Majbritt Juhl, referent og sekretær 
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