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

 
2. Ekspederet siden sidste møde 

 
3. Meddelelser 

 
4. Vedrørende Amerikanske Studier 

A) Meddelelser 
B) Ansøgninger 

 
5. Vedrørende Marinarkæologi 
 
6. Vedrørende Historiestudiet 

A) Meddelelser 
B) Ansøgninger 
C) Periodekrav på tilvalget på kandidatdelen 
D) Infodok i Odense 
E) Fastsættelse af studieugen 
 

 
7. Universitetsevaluering 

 
8. Eventuelt 
 
 
1. Godkendelse af referat af 6. februar 2009 
Referatet blev godkendt med rettelser til punkt 4, 6 og 7. 
 
2. Ekspederet siden sidst 
2-1: Brev til en studerende med præcisering af, hvor mange forsøg, vedkommende indtil nu har 
brugt på Område 5. 
 
2-2: Brev til en studerende med rettelse af tidspunkt for udlandsophold. 
 
3. Meddelelser 
 
Skriftlige meddelelser 
3-1: Debatmøde om Stauffenberg og den tyske modstand mod Hitler, 25. februar. 
 
3-2: Orientering fra fakultetet om Valg undervejs og Karrieredag, 26. februar. 
 
3-3: Fakultetets retningslinjer for godkendelse af individuelt tilrettelagt tilvalg på bachelorniveau. Per 
Grau Møller bemærkede, at det virker underligt, at det er studienævnet fra det centrale fag, der skal 
godkende et individuelt tilrettelagt tilvalg, som kan ligge meget langt fra Historie. 
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3-4: Høring i forbindelse med at fag og moduler i studieordningerne fremover kun angives med 
ECTS og ikke med timetal. Per Grau Møller bemærkede, at dette er taget til efterretning, selvom det 
umiddelbart virker uhensigtsmæssigt i forhold til planlægning af undervisningen. 
 
3-5: Indkaldelse til møde i Historisk Fagråd, 11. marts.  
 
Mundtlige meddelelser 
Per Grau Møller (PGM) oplyste, at Faglig dag den 27. februar var meget vellykket og rettede en tak 
til arrangørerne af dagen, studiegruppen for film og historie samt Delirium.  
 
PGM meddelte, at han sammen med Kristina Bonde Sørensen den 5. marts deltog i en konference 
om studiestart. På Studiekontoret er der ansat en medarbejder på dette område, og her vil man 
kunne få inspiration og hjælp, når rusintroduktion skal planlægges. Der er også udarbejdet en særlig 
mappe til inspiration, som blev uddelt på konferencen. 
 
Den 6. marts var ansøgningsfrist for studiestartskoordinator, og der er indkommet to ansøgninger. 
Kristina Bonde Sørensen og PGM vil indgå i ansættelsesudvalget og træffe den endelige afgørelse. I 
Kolding er opslaget endnu ikke offentliggjort, men Mogens Rostgaard Nissen oplyste, at der 
muligvis udpeges en kandidat til stillingen uden stillingsopslag. 
 
Akkrediteringspanelet kommer på besøg den 24. marts. PGM sendte en deltagerliste fra Historie 
både med studerende og VIP rundt til studienævnsmedlemmerne. På Amerikanske Studier deltager 
seks fra lærersiden og otte studenterrepræsentanter. PGM indkalder studenterdeltagerne fra Historie 
til et lille orienteringsmøde den 18. marts, hvor der vil blive informeret om, hvad rapporten 
indeholder. 
 
4. Vedrørende Amerikanske Studier 
 
A) Meddelelser 
 
Skriftlige meddelelser 
4-A-1: Beretning for 2008 fra censorformandskabet i engelsk. PGM syntes, det er positivt, at SDU 
bliver fremhævet for den gode idé at medsende relevante udklip af studieordningen til censorerne. 
 
Mundtlige meddelelser 
Jørn Brøndal orienterede om, at der arbejdes på at lave en forside til opgaver, der afleveres på 
sekretariatet. Der skeles til de forsider, der bl.a. bruges på fremmedsprog og Historie. 
 
Anne Mørk orienterede om, at Amerikanske Studier afholder en karrieredag for nuværende 
studerende. 
 
Jørn Brøndal orienterede om, at vi får besøg af gæsteforelæser Fulbright Chair Ray Haberski fra 
Copenhagen Business School den 31. marts og Professor Jeremi Suri fra University of Wisconsin den 
23. april. 
 
PGM meddelte, at to plagiatsager fra Amerikanske Studier nu har fundet sin afslutning. 
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B) Ansøgninger 
2-1: Ansøgning om at måtte tage endelig eksamen i Emner i Amerikansk kultur og Emner i 
Amerikansk historie og samfundsforhold til sommereksamen, da at den studerende blev syg efter at 
have bestået midterm-eksamen. Ansøgningen blev imødekommet. 
 
2-2: Ansøgning om at måtte tage endelig eksamen i Emner i Amerikansk kultur til sommereksamen, 
da den studerende ikke afleverede hjemmeopgaven efter at have bestået midterm-eksamen. 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
2-3: Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet pga. sygdom. Ansøgningen blev 
imødekommet. 
 
2-4: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af studieophold på James Madison University i Virginia og 
University of Alabama. Ansøgningerne blev forhåndsgodkendt under forudsætning af, at fagene 
undervises på kandidatniveau. 
 
 
5. Vedrørende Marinarkæologi 
 
Der var intet til dette punkt. 
 
 
6. Vedrørende Historiestudiet 
 
A) Meddelelser 
6-A-1: Censorindberetninger. Taget til efterretning. 
6-A-2: Referat af møde i Uddannelsesudvalget ved IHKS, 13. februar. PGM kunne meddele, at 
problematikken vedrørende afleveringstidspunkt for BA-projekter endnu ikke er løst. 
 
 
B) Ansøgninger 
6-B-1: Anmodning fra Studenterservice om vurdering af, hvorvidt en studerende med BA i tysk og 
sidefag i Informationsvidenskab kan optages på to-faglig kandidat i tysk og historie. Anmodningen 
blev imødekommet med det forbehold, at den studerende kan få et uhensigtsmæssigt studieforløb, 
da det store tilvalg på 50 ECTS er en naturlig forlængelse af bachelortilvalget, som vedkommende i 
givet fald vil mangle. 
 
6-B-2: Fælles ansøgning om tillægsopgave på 20 ECTS til faget ”Historisk formidling” på 10 ECTS 
således, at de studerende opfylder område 8 på 30 ECTS på den gamle kandidatuddannelse. 
Ansøgningen blev imødekommet med præciseringen, at der indleveres petitum på de foreslåede 2000 
sider. Desuden skal opgaven ikke forsvares mundtligt, som ellers er eksamensformen i Område 8, da 
den mundtlige del af eksamensformen opfyldes gennem ”Historisk formidling”. 
 
6-B-3: Ansøgning om 4. eksamensforsøg til aflevering af BA-projekt. Ansøgningen blev 
imødekommet, da det er det sidste den pågældende mangler på grunduddannelsen. Det blev 
præciseret, at den studerende bør søge vejledning, og at yderligere dispensation ikke kan forventes. 
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6-B-4: Ansøgning om at lade en allerede afleveret hjemmeopgave i faget Helgenlegender og krøniker i 
Danmark ca. 1100-1300 gælde som område 13. Ansøgningen blev ikke imødekommet, da 
ansøgningen og opgaven ikke opfylder alle de krav, der stilles til område 13 herunder, at denne 
opgave bygger på en mundtlig eksamen i område 5-12 og bygger på en opnået progression i de 
forudgående otte overbygningsområder. 
 
6-B-5: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af studieophold ved Universitat Jaume i Spanien. 
Ansøgningen blev forhåndsgodkendt. 
 
6-B-6: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af studieophold ved Sungkyankwan University i Korea. 
Ansøgningen blev forhåndsgodkendt. 
 
6-B-7: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af studieophold ved Universität Wien i Østrig. 
Ansøgningen blev forhåndsgodkendt. 
 
6-B-8: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af studieophold ved otte forskellige universiteter. 
Ansøgningerne blev forhåndsgodkendt. 
 
6-B-9: Ansøgning om 5. eksamensforsøg i Område 2. Ansøgningen blev imødekommet, da det er 
det sidste, den studerende mangler på bacheloruddannelsen. Desuden blev det imødekommet, at den 
studerende kun skal afvikle området til 5 ECTS med petitum på 600 sider, da vedkommende i 
forvejen har bestået et valgfag til 5 ECTS og derfor kun mangler 5 ECTS. 
 
6-B-10: Ansøgning om udsættelse af fristen for aflevering af specialet pga. sygdom i forbindelse med 
graviditet. Ansøgningen blev imødekommet med fastsættelse af en ny frist til 1. september. Den 
studerende blev opfordret til at søge barselsorlov ved Studiekontoret. 
 
 
C) Periodekrav på tilvalget på kandidatdelen 
På baggrund af en diskussion på sekretariatet blev det præciseret, at periodekravet i område 2 og 3 på 
tilvalget på kandidatdelen skal ses i sammenhæng med område 4 på bachelordelen af tilvalget. Dette 
åbner mulighed for, at man kan placere et valgfag på tilvalget og samtidig opfylde periodekravet. 
 
 
D) Infodok i Odense 
PGM orienterede om, at der har været afholdt møde med studerende på bachelor- og tilvalgsdelen 
vedrørende forløbet af Infodok i Odense i efteråret 2008. I mødet deltog også Michael Bregnsbo og 
Per Grau Møller fra lærersiden. PGM oplyste, at de tilvalgsstuderende især kritiserede fagets 
placering og kravet om tilstedeværelse i undervisningen. Derimod var der ikke mange input fra 
bachelorstuderende. 
 
Der fulgte en diskussion om faget. Her fremkom Michael Bregnsbo med kommentar om, at faget 
ikke er gearet til tilvalgsstuderende, som har haft mange af fagets elementer på et tidligere tidspunkt i 
deres studium. Kristina Bonde Sørensen opfordrede til at revidere det faglige indhold. Der blev 
nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med dette, og udvalget vil bestå af Per Grau Møller, 
Michael Bregnsbo og Stefan Marschall Kristensen. Derudover vil Jesper Majbom Madsen og Mai 
Wedderkopp samt en tilvalgsstuderende med gode konstruktive ideer blive inviteret til at deltage. 



 
Side 6 af 6 

Det forventes, at arbejdsgruppen kan afrapportere på næste studienævnsmøde. 
 
 
E) Fastsættelse af studieugen 
Studieugen i efterårssemestret blev fastsat til uge 46 (9. - 13. november 2009). 
 
 
7. Universitetsevaluering 
I forhold til punktet om medbestemmelse var PGM’s holdning to-delt. På den ene side er det 
positivt, at studienævnet fortsat fungerer som paritetisk nævn og træffer afgørelser i merit- og 
dispensationssager og tilrettelægger undervisningen på studiet. På den anden side er det derimod 
meget uheldigt, at fakultetet og institutterne kan (og har) træffe beslutning om fjernelse af timetal i 
studieordningerne uden om studienævnene. 
Lasse Rahn kritiserede, at denne høring ikke har været sendt til de studerende. Informationsniveauet 
fra ledelsen er generelt for dårligt, og det er den manglende oplysning om denne høring et eksempel 
på. 
 
Alle kritiserede den meget korte svarfrist, men PGM vil forfatte et samlet høringssvar fra 
studienævnet, som inden afsendelsen rundsendes til medlemmerne til kommentering. 
 
 
8. Eventuelt 
Orientering fra sekretariatet: 
Alle sekretærer og studieledere på Humaniora skal på kursus i Persondataloven i foråret, og Histories 
sekretariat var på kursus den 5. marts. Lisbeth Thygesen og Majbritt Juhl orienterede kort om, hvad 
vi må offentliggøre via mail og hjemmesiden. Det er således ikke i strid med Persondataloven at slå 
eksamenstidspunkter med navn og fødselsdato op på de fysiske opslagstavler og på nettet.  
På mail må man kun fremsende erhvervs- eller studierelevant materiale/indhold til de studerende. 
 
Der er blevet lavet en blanket til studerende, der ønsker at lave selvstuderet område. Denne blanket 
skal udfyldes inden for den første måned af et semester og betyder, at den studerende kan melde sig 
til eksamen i den relevante termin på en til formålet etableret blanket på hjemmesiden. 
 
Michael Bregnsbo takkede for den økonomiske støtte til Faglig dag. 
 
Næste studienævnsmøde finder sted fredag den 17. april kl. 10 i mødelokale 6 i Odense og ikke i 
Kolding som oprindelig planlagt. 
 
Mødet sluttede kl. 16.40. 

 
 

Per Grau Møller, Studienævnsformand 
 
/  

Majbritt Juhl, referent 


