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

 
2. Meddelelser 

 
3. Ansøgninger 

 
4. Evaluering 

 
5. Aftagerpanel for Historie 

 
6. Ændring af studieordning for tilvalg i Historie 

 
7. Eventuelt 

 
 
 
1. Ekspederet siden sidste møde 
1-1: Brev til studerende med afklaring på, at den studerende kan gå til eksamen i Introduktion til 
marinarkæologiske metoder til sommer. 
 
Der var ingen bemærkninger til punktet. 
 
2. Meddelelser 
 
Skriftlige meddelelser 
2-1: Indkaldelse til møde i Akademisk Råd, 12. maj. 
 
2-2: Orientering fra fakultetet om at der i Blackboard nu er oprettet en eksempelmappe med 
evalueringsskemaer til undervisning. 
 
2-3: Orientering fra fakultetet vedrørende prisopgaveforslag. 
 
2-4: Mindeord for studerende Michael Munk Kucirek. 
 
Mundtlige meddelelser 
PGM orienterede om, at akkrediteringspanelets rapport for hhv. Historiestudiet og Amerikanske 
Studier kom fredag den 15. maj. Rapporten er blevet sendt til studienævnets medlemmer. PGM 
bemærkede, at der for Historiestudiets vedkommende er tale om en blank godkendelse fra panelets 
side og indstilling til positiv akkreditering, forhåbentlig for seks år. Alle ti kriterier er tilfredsstillende 
opfyldt. Blandt andet var der positive vurderinger af fagstamme-modellen i Odense, og desuden 
havde panelet accepteret begrundelserne for det høje frafald. Der var til gengæld bemærkninger til, at 
områdefagene på kandidatuddannelsen kun er på 10 ECTS, og at BA-projektet er den eneste 
mulighed for at aflægge en eksamen som hjemmeopgave på bacheloruddannelsen. Disse 
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bemærkninger vil PGM overveje at knytte kommentarer til i en reaktion til ACE-Denmark (via 
fakultetet). 
Amerikanske Studier fik ligeledes en blank godkendelse fra panelets side og indstilling til positiv 
akkreditering, og her var også kun et par småting, der blandt andet skal afklares med fakultetet. 
 
 
3. Ansøgninger 
3-1: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold ved University of North Carolina 
Wilmington. Ansøgningen blev forhåndsgodkendt. 
 
3-2: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold ved University of North Carolina 
Wilmington. Ansøgningen blev forhåndsgodkendt. 
 
3-3: Ansøgning om merit for beståede fag ved hhv. Brigham Young University og University of 
Ohio. Ansøgningen blev imødekommet, således at den studerende får merit for Europa i verden 1 og 
2 og Område 2 og 4. 
 
3-4: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af faget Grønlandsk sprog, litteratur og kultur på 10 ECTS 
ved Ilisimatursafik Grønlands Universitet samt meritoverførsel af faget Gammeltestamentlig religion 
med jødedom på 5 ECTS. Studienævnet forhåndsgodkendte faget ved Grønlands Universitet under 
forudsætning for, at faget er på kandidatniveau, men studienævnet afviste meritansøgningen, da 
Gammeltestamentlig religion med jødedom er på bachelorniveau. 
 
3-5: Ansøgning om dispensation fra reglerne om førsteårsprøven frem til foråret 2010. Studienævnet 
besluttede ikke at give dispensation frem til 2010, men gav derimod den studerende dispensation til 
at kunne deltage i reeksamen i august 2009. 
 
3-6: Ansøgning om at måtte skrive ugeopgave i Den spanske borgerkrig på spansk. Ansøgningen blev 
imødekommet. 
 
3-7: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af faget Elementarlatin 1 og 2 på 20 ECTS ved Klassiske 
Studier som Område 5 på kandidatuddannelsen med 10 ECTS. Ansøgningen blev 
forhåndsgodkendt. 
 
3-8: Ansøgning om dispensation fra fristen for aflevering af speciale med en måned pga. 
dokumenterede personlige problemer. Ansøgningen blev imødekommet, således at fristen blev fastsat 
til 26. juni. 
 
3-9: Ansøgning om merit for fag bestået ved University of Ohio. Studienævnet besluttede at 
meritoverføre Oil & World Power med 10 ECTS, America 1945-Present med 10 ECTS og US & 
Vietnam War med 10 ECTS. 
 
3-10: Ansøgning om merit for fag bestået ved Ludwig-Maximilians Universität i München. 
Studienævnet besluttede at meritoverføre From Blues to Hip Hop: A Cultural History of American 
Music med 10 ECTS, Gothic Fiction med 10 ECTS og This Troublesome Property: The Depiction of 
Slavery in Historic and Modern Media med 10 ECTS. 
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3-11: Ansøgning om optagelse på kandidatuddannelsen i Amerikanske Studier, selvom den 
studerendes uddannelse ikke giver direkte adgang til studiet. Ansøgningen blev imødekommet. 
 
3-12: Anmodning fra Det internationale Kontor om vurdering af en studerendes optag som full 
degree-studerende på MA in American Studies. Ansøgningen blev anbefalet. 
 
3-13: Ansøgning om at sammensætte tilvalget i Historie på en måde, der passer ind i studieforløbet 
på hovedfaget i Fysik. Ansøgningen blev imødekommet. 
 
 
4. Evaluering 
PGM indledte dette punkt med, at evalueringer fra Amerikanske Studier og Marinarkæologi samt 
manglende fag fra Historiestudiet i Odense kommer med på næste studienævnsmøde. 
 
PGM bemærkede, at der bliver brugt forskellige skemaer til evalueringen af undervisningen, hvilket 
er uheldigt. Det henstilles, at man bruger det seneste af studienævnet udarbejdede skema, hvis man 
ønsker at bruge skema (hvilket ikke er obligatorisk på kandidatuddannelsen).  
 
Desuden bliver der fremover lavet en anden praksis for evaluering af de fag, hvor der bliver skiftet 
underviser halvvejs i semestret (Europa i verden 1 og 2) samt Videnskabsteori 1, som afsluttes efter et 
halvt semester og Videnskabsteori 2, som i praksis afvikles i slutningen af semestret. Her finder 
evalueringen sted som slutevaluering i stedet for midtvejsevaluering. 
 
Desuden bemærkedes, at fag som afvikles parallelt af to undervisere skal evalueres individuelt (her 
Analysestrategier 2). 
 
PGM noterede, at flere undervisere i deres evalueringsrapport savner engagement og bedre 
forberedelse fra de studerende, - dette gør sig særligt gældende for Område 4. Kristina Bonde 
Sørensen (KBS) bemærkede, at det kan hænge sammen med, at de studerende på dette semester 
vælger at prioritere skrivningen af BA-projektet, og at 4. semester i det hele taget er et travlt semester. 
Derudover bemærkede KBS, at det generelt er ”for nemt” altid at placere ansvaret for en god 
gennemførsel af undervisningen hos de studerende. Lærerne kunne med fordel ved undervisningens 
start bekendtgøre, hvad de forventer af undervisningen og de studerende. 
 
 
5. Aftagerpanel for Historie 
PGM orienterede om, at det vedlagte forslag om et aftagerpanel for Historie er udsprunget af, at 
Historie ikke er repræsenteret i Humanioras aftagerpanel. Tanken med dette forslag er, at panelet 
mødes en gang om året med henblik på f.eks. at diskutere, hvorledes arbejdsmarkedet ser ud for nye 
historiekandidater, og om vores uddannelser evt. kan bedre justeres i forhold hertil. 
Forslaget blev forsigtigt modtaget. Efter en kort diskussion blev konklusionen at afvente oprettelsen 
af den nye alumneportal på SDU, som jo vil blive lanceret af vores fakultet til efteråret. Alumner kan 
i en vis grad gøre det ud for et aftagerpanel, og i hvert fald kan de bedre sikre en bredere og måske 
mere aktuel dækning i forhold til arbejdsmarkedet. Desuden blev det foreslået at lave en 
alumneportal for historikere, i stedet for at bruge den generelle for hele SDU, således at man kan få 
den ønskede feedback direkte fra vore studerende. 
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6. Ændring af studieordning for tilvalg i Historie 
Studienævnet godkendte, at fagene Informationssøgning og dokumentation og Analysestrategier 1 
ændres til fællesfaget Analysestrategier og dokumentation (på 5 ECTS) og placeres på 1. semester på 45 
ECTS-tilvalget (BA-uddannelsen). Desuden erstatter det nye fag Selvstuderet emne på 5 ECTS faget 
Informationssøgning og dokumentation på kandidatdelen og placeres på 2. semester af 50 ECTS-
tilvalget (kandidatuddannelsen). Det indebærer, at der skal oprettes et separat hold i 
Analysestrategier og dokumentation til tilvalgsstuderende, som derved skulle blive bedre sluset ind på 
historiestudiet.  
PGM har efterfølgende fået en forhåndsgodkendelse af forslaget fra institutlederen. 
 
 
7. Eventuelt 
Der var intet til dette punkt. 
 
Næste studienævnsmøde finder sted torsdag den 25. juni kl. 10.00 i mødelokale 6.  
 
Mødet sluttede kl. 12.35. Derefter fortsatte studienævnet med en udflugt til Skamlingsbanken. 

 
 

Per Grau Møller, Studienævnsformand 
/ 

Majbritt Juhl, referent 


