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Studienævnets medlemmer var indkaldt med følgende dagsorden 
 
  Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Ekspederet siden sidst 
3. Meddelelser 
4. Uddannelser 

a. Orientering 
b. Evalueringer 
c. Valg af valgfag fra fagkatalogerne. 
d.  Fagudbud forår 2012. 

5. Ansøgninger 
6. Hørring om den nye institutstruktur 
7. Placering af studieugen forår 2012. 
8. Evt. 

 

Ad. 1: Godkendelse af dagsorden 
 
1-1: Dagsorden og tillægsdagsorden blev godkendt. 

 
Ad. 2: Ekspederet siden sidste møde 
 
2-1: Studienævnsformanden har behandlet en ansøgning fra en studerende om at forblive på 
2001 studieordningen, da den studerende kun mangler at skrive sit speciale. Ansøgningen blev 
imødekommet på betingelse af at specialet er færdiggjort senest ved sommerterminen i 2011. 
2-2: Studienævnsformanden har behandlet en ansøgning fra en studerende om udsættelse med 1 
måned på afleveringen af sit speciale, grundet hold i nakken. Studienævnsformanden udbad sig 
en lægeerklæring og godkendte derefter ansøgningen.  
2-3: Studienævnsformanden har behandlet en ansøgning fra en studerende fra Marinarkæologi 
om dispensation til at skrive sit speciale på svensk, da det er relevant for emnet. Underviseren 
har sagt god for dette. Ansøgningen blev imødekommet. 
2-4: Studienævnsformanden har behandlet en ansøgning fra en studerende om at forblive på 
2001 studieordningen, da den studerende kun mangler at skrive sit speciale. Ansøgningen blev 
imødekommet på betingelse af at specialet er færdiggjort senest ved sommerterminen i 2012. 
2-5: Studienævnsformanden har behandlet en ansøgning fra en studerende om at forblive på 
2001 studieordningen, da den studerende kun mangler at skrive sit speciale. Ansøgningen blev 
imødekommet på betingelse af at specialet er færdiggjort senest ved sommerterminen i 2012. 
2-6: Studienævnsformanden har behandlet en ansøgning fra en studerende om at kunne forsætte 
på historiestudier og kunne deltage i reeksamen i Introduktion til Historisk Kildekritik og Infor-
mationssøgning, da den studerende grundet personlige problemer ikke deltog i den ordinære ek-
samen. 
2-7: Studienævnsformanden har behandlet en ansøgning fra en studerende på marinarkæologi 
om at deltage i et individuelt arrangeret af den praktiske del i felt arbejdet, den studerende delta-
ger i udgravningen forud for Metro-anlægget på Rådhuspladsen i uge 41-43 ved Københavns 
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Museum. Dispensationen er givet under forudsætning af en erklæring om deltagelsen i arbejdet 
fra museet og at der efterfølgende afleveres en rapport i lighed med studieordningens krav. 
2-8: Studienævnsformanden har modtaget en ansøgning fra Anne Magnussen om støtte til hen-
des studiegruppe som udelukkende er dannet af kandidatstuderende og derfor ikke opfylder kra-
vene til at få det ordinære tilskud . Anne søger om 1500 kr. Ansøgningen blev imødekommet. 
2-9: (tidl. pkt. 5-9) Studienævnet har gennem emailkorrespondence behandlet en ansøgning fra 
en historiestuderende for dispensation for 1. årsprøven, da den studerende ikke har bestået Vi-
denskabsteori 2, grundet sygdom. Ansøgningen blev imødekommet.  
2-10: (tidl. pkt. 5-17) Studienævnet har gennem emailkorrespondence behandlet ansøgning fra 
en Louise N. Kallestrup om støtte til Faglig dag, da en gæsteforelæser fra Høgskolen i Telemark 
skal holde foredrag. Der ansøges om 4195 kr. Ansøgningen blev delvis imødekommet, således at 
studiegruppen betaler 2000 kr. og studiet de resterende 2195 kr. studiet bevilliger  
2-11: (tidl. pkt. 5-5) Studienævnet har gennem emailkorrespondence behandlet en ansøgning fra 
en historiestuderende for dispensation for 1. årsprøven, grundet manglende deltagelse i fag under 
1. årsprøven. Ansøgningen blev imødekommet.  
2-12: (tidl. pkt. 5-2) Studienævnet har gennem emailkorrespondence behandlet en ansøgning fra 
en historiestuderende for 4. gangs dispensation i Videnskabsteori 2, grundet sygdom og dødsfald 
i familien. Ansøgningen blev imødekommet.  
2-13: (tidl. pkt. 5-3) Studienævnet har gennem emailkorrespondence behandlet en ansøgning fra 
en historiestuderende for dispensation for 1. årsprøven, grundet manglende deltagelse i fag under 
1. årsprøven. Ansøgningen blev imødekommet. 
2-14: (tidl. pkt. 5-20) Studienævnsformanden har behandlet en ansøgning fra en historiestude-
rende for 4. gangs dispensation for i Introduktion til Historisk Kildekritik og Informationssøg-
ning, grundet personlige problemer. Ansøgningen blev imødekommet. 
2-15: (tidl. pkt. 5-1) Studienævnet har gennem emailkorrespondence behandlet en ansøgning fra 
en historiestuderende om 4. gangs dispensation i Europa i Verden 2, grundet personlige proble-
mer. Ansøgningen blev imødekommet. 
 
 
Ad. 3: Meddelelser 
 
3-1: Der er indkommet en meddelelse angående møde for 1. års studerende om skift til andet 
universitet, som blev afholdt den 7. og 9. november; der blev fordelene og ulemperne ved at skif-
te til et andet universitet oplyst. 
3-2: Der er indkommet en meddelelse om Danish Entrepreneurship Award 2011. Et arrangement 
hvor mange kan deltage i idekonkurrencer på forskelle uddannelsesniveauer. 
3-3: Information fra Humanistisk Fakultet angående behandling af elektronisk korrespondance, 
hvor vi skal modtage ansøgninger digitalt og fremsende svar pr. studentermail. ESDH systemet 
(elektronisk arkivering) er ikke klar til brug før 1. marts 2012, hvorfor arkivering finder sted i 
form af udprint. Dette vakte utilfredshed ved flere undervisere, og der blev stillet spørgsmål til 
hvorfor man fra 1. november 2011 begynder på at al skriftlig kommunikation med studerende 
skal ske digitalt, når man ikke er klar til at håndtere det. 
3-4: Per Grau Møller fortæller at studiepraktikken på Historie, Odense i uge 43, er gået rigtig 
godt. Der har været stor efterspørgsel og de potentielle studerende har været meget engagerede. 
Vi kan snart forvente en evaluering fra faglig vejleder, som stod for arrangementet.  
Jørn Brøndal fortæller at Amerikanske Studier er i gang med at arrangere et 5 timers brobyg-
ningsforløb for ca. 60 studerende fra Øregårds Gymnasium som bliver afholdt den 25. november 
2011, for at reklamere for deres nye Bacheloruddannelse.  
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Ad. 4: Uddannelser 
 
4a-1: Censorrapport modtaget fra censor Tina B. D. Hummelmose ved sommereksamen 2011. 
4a-2: Censorrapport modtaget fra censor Mads Pedersen ved sommereksamen 2011 i Analyse-
strategier 2.  
4a-3: Per Grau Møller fortæller om uddannelsesberetningen, som er et forsøg på at lave en status 
på uddannelses, som kigger både bagud og fremad. Den rummer en SWOT-analyse, status på 
hvordan man lever op til kvalitetspolitikkens 10 kriterier og planer for hvad der kan gøres med 
studiet, drøftet på et møde mellem studieledelsen, instituttet og fakultetet. En sådan uddannelses-
beretning kan muligvis være et led i at man kan undgå turnusakkreditering til fordel for instituti-
onsakkreditering. Nils Arne Sørensen udtaler at der er mange konstruktive spørgsmål, men han 
tvivler på at dette kan erstatte akkrediteringen, som må formodes at fortsætte af politiske grunde.  
Han støtter PGM i, at hvis det er konstruktivt og fremadrettet, så gør vi det. Et af de fremadrette-
de punkter var om tysk skal være et indgangskrav til Historieuddannelsen og ikke blot at man har 
ét andet udefineret fremmedsprog (udover engelsk). Dette bliver bakket op af at nogle tekster og 
opslagsværker på Historie er skrevet på tysk, og det vil derfor være en fordel at de studerende er 
bekendte med sproget. PGM vil tage kontakt til universiteterne i Aalborg, Aarhus, København 
og Roskilde for at få afklaret om de vil være med til at kræve Tysk som fremmedsprog på histo-
rieuddannelsen; hvis de andre universiteter ikke vil gå med til at kræve det, er det ikke noget 
Historie på Syddansk Universitet i Odense vil arbejde mere i.  
4a-4: Per Grau Møller fortæller at Boostcamp på Historie, Odense bliver afholdt 21. og 22. april 
2012. Tovholderen bliver aflønnet med 15-20 timer, de andre deltagere bliver tilbudt et pædago-
gisk kursus. Klassiske studier deltager ikke i Boostcamp, grundet manglende undervisere. Ame-
rikanske studier er ikke tidligere deltaget, men det overvejes, når deres nye bacheloruddannelse 
træder i kraft, Jørn Brøndal har efter mødet været i kontakt med Jesper Hedegaard Vesterbæk 
som er koordinator vedr. Boostcamp, han fortæller at Amerikanske studier ikke kan nå at være 
med til foråret.  
4a-5: Orientering om hvilke andre studienævn der har godkendt valgfag fra vores uddannelser. 
 
4b-1-24: Der er indkommet en del evalueringer fra Historie, Odense og Kolding samt Klassiske 
studier, der mangler dog evalueringer fra Marinarkæologi og Amerikanske studier. Per Grau 
Møller fortæller at nogle undervisere har benyttet sig af skemaerne og andre har fået de stude-
rende til at udarbejde en rapport, som underviser har underskrevet. Der er ikke nogen grund til 
bekymring, evalueringsskemaerne passer til rapporterne der er udarbejdet. Nogle undervisere har 
kommenteret hvorfor alle fag skal evalueres enkeltvis. Per Grau Møller foreslår at evalueringer 
bliver taget op på næste møde i december, Maj Wedderkopp foreslår at det først bliver i januar, 
da hun ved at studenterrepræsentanterne vil holde møde ang. forbedring af evalueringerne.  Der 
bliver snakket om at der skal tages mere hånd om de studerende og at man bør finde en nemmere 
overgang fra gymnasium til universitet evt. ved mere specielle eksamensformer første år eller 
mødepligt.  
4c: Orientering om hvilke valgfag de enkelte studier har godkendt fra fagkataloget.  
4d-1-3: Orientering om fagudbuddet til studienævnets uddannelser foråret 2012, rekvisitioner fra 
Kirsten Dige Larsen er modtaget for historie-Odense og Kolding samt Amerikanske Studier 
(IHKS), der mangler dog fra Klassiske studier, grundet uafklarede underviserforhold. Per Grau 
Møller opfordrede Jørn Brøndal til at fremskaffe oversigten over hvad de rekvirerer hos ILKM. 
 
 
Ad. 5: Ansøgninger 
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Nogle ansøgninger er behandlet under pkt. 2, grundet flytning af studienævnsmødet, derfor fore-
kommer der huller nedenfor. 

5-4: Ansøgning fra en studerende ved Klassiske studier om dispensation for 1. års prøven samt 4. 
gangs dispensation i faget Introduktion til arkæologi. Vi har gentagne gange kontaktet den stude-
rende pr. mail for at få begrundelsen for de tre ikke-beståede eksamensforsøg, uden at der er 
fremkommet svar; derfor var der ikke nogen særlig begrundelse at henvise til og Studienævnet 
afviste ansøgningen. 

5-6: Ansøgning fra en studerende ved Historie, Kolding om at få lov til at følgene Europa i Ver-
den 1 på 1. semester samt Formidling på 3. semester da de to fag ligger samme dag og den stude-
rende lider af en neurologisk, psykisk sygdom. Ansøgningen på afvist, da viden fra 1. og 2. se-
mester er nødvendig for at kunne følge formidling som ligger på 3. semester.  

5-8: Ansøgning fra en studerende ved Historie, Odense om at skrive en hjemmeopgave på 15 
ECTS i faget Fattigdom som forbrydelse. 1800-talles fattigdomsforståelse – ideologi, politik og 
praktik. Ansøgning blev imødekommet, den studerende skal have et pensum 1800 sider og afle-
vere en hjemmeopgave på max 30 sider. 
 
5-10: Ansøgningen fra en studerende ved Historie, Odense om forlænget eksamenstid i fagene 
Analysestrategier 3, Historiebrug og formidling, Den danske enevælde 1660-1848: idé, system, 
epoke og arvegods og Djævelens malkepiger: Forfølgelser af hekse i Danmark og Europa 1450-
1650, grundet ordblindhed. Ansøgningen blev imødekommet. Analysestrategier 3 og Historie-
brug og formidling forlænges fra 3 dage til 5 dage. Der gives 1 times forberedelse til mundtlig 
eksamen i Den danske enevælde 1660-1848: idé, system, epoke og arvegods samt 10 dage til 
ugeopgaven i Djævelens malkepiger: Forfølgelser af hekse i Danmark og Europa 1450-1650. 

5-11: Ansøgningen fra en studerende ved Historie, om at forblive på 2001 studieordningen, da 
den studerende kun mangler at skrive sit speciale. Ansøgningen blev imødekommet på betingelse 
af at specialet er færdiggjort senest ved sommerterminen i 2012. 

5-12: Ansøgning fra en studerende ved Klassiske studier, om forhåndsgodkendelse af fagene: 
Epostheorie, 10 ECTS som erstatning for Traditionshistorie og Antike Rhetorik und ihre Wirk-
macht, 10 ECTS som erstatning for Formidling. Fagene tages på Freie Universität Berlin dette 
semester og er en ændring af den learning agreement, som tidligere er godkendt. Ansøgningen 
blev imødekommet. 

5-13: Ansøgningen er trukket tilbage.   
 
5-14-15: Ansøgning fra en studerende ved Amerikanske studier om forhåndsgodkendelse af 
fagene: Environmental politics, United States Presidency, American civilization og Topics in E.g 
comparative U.S. colonialism på University of Ottawa eller fagene: Seminar in Canadian Histo-
ry, Understanding Globalization, Concepts and issues in International affairs og Ethics and 
moral reesoning for public and international affairs på University of Wyoming. Ansøgningerne 
blev imødekommet med 30 ECTS, det er dog kun nødvendigt at vælge tre af de fire oplyste fag.  
 
5-16: Ansøgning fra en studerende ved Klassiske studier, om at blive overflyttet fra 2008 studie-
ordningen til 2010 studieordningen, da undervisningen i oversættelsesproblematik 1 og 2 ikke 
længere udbydes på studiet. Ansøgningen blev imødekommet. 
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5-18: Ansøgning fra en studerende ved Historie, Odense, som er på udenlandsophold på Freie 
Universität i Berlin, om forhåndsgodkendelse af en række fag, da de tidligere forhåndsgodkendte 
ikke udbydes alligevel. Det drejer sig om følgende fag. Kommunismus und Antikommunismus, 
History of American Foreign Relations, Berlin zur Zeit der Mauer og Deutschland 1945-1990. 
Ansøgningen blev imødekommet.  

5-19: Ansøgning fra en kandidatstuderende ved Historie, Odense, om merit for Elementarlatin 1 
og 2, 20 ECTS, taget på bacheloruddannelsen ved Klassiske Studier, som skal overføres til et 
områdefag på 10 ECTS på kandidat Historieuddannelsen, da faget betragtes som en hjælpedisci-
plin til historieuddannelsen. Ansøgningen blev imødekommet.  

5-20: Ansøgning fra en studerende ved Amerikanske studier, om at skrive sin eksamensopgave i 
faget William Faulkner og Cormac McCarthy’s Amerika på dansk, da den studerende er fra Lit-
teraturvidenskab og derfor ikke vant til at leve op til krav om fremmedsprog på skrift. Ansøgnin-
gen blev imødekommet. 
 
 
Ad. 6: Høring om den nye institutstruktur 
Der er kommet forslag til ny institutstruktur, Per Grau Møller havde på forhånd udarbejdet et 
udkast til høringsvar samt udsendt IVK’studienævnets høringsvar. Studienævnet synes det er 
godt at vi bliver inddraget og hørt, og giver IVK ret i at uddannelser bør printeres på linje med 
forskning i den nye institutstruktur. Der bliver pointeret at man ikke ønsker at studienævnene 
bliver større end de er i forvejen og at man ikke blot danner dem ud fra institutterne, men ud fra 
uddannelsernes relevans. Der blev aftalt at Per Grau Møller retter høringssvaret til.   

 
Ad. 7: Placering af studieugen forår 2012. 
Der blev foreslået at studieugen i foråret 2012 bliver uge 8 – med mulighed for placering af reek-
samen. Alle var enige heri. 

 
Ad. 8. Evt. 
 
Intet.  
 
Næste møde er mandag den 19. december kl. 10.01 
 
Mødet sluttede kl.11.27  
 

Per Grau Møller, Studienævnsformand 
 
/ 
 

Kathrine Andersen, referent og sekretær 
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