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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) forslag om specialerum 
d) møde med aftagerpanel 
e) rusintroduktioner 
f) studieordning – Klassiske Studier 
5. Ansøgninger 
6. Evt. 

 
Ad. 1: Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsorden blev godkendt. 
 
Ad. 2: Ekspederet siden sidste møde 
 
2-1: Studienævnsformanden har modtaget og godkendt ansøgning om dispensation til fortsat 
indskrivning på Historiestudiet i Kolding på trods af udeblivelse i førsteårsprøvefaget Info-dok, 
porteføljedelen.  
2-2: Studienævnsformanden har modtaget og godkendt en ansøgning fra en underviser ved histo-
riestudiet i Odense om tilskud til studie- og feltarbejdsrejse til Polen og Vestukraine 2.-17. april 
2011. Ansøgningen blev imødekommet, således at der er bevilget 200,- pr. studerende.  
2-3: Studienævnsformanden har modtaget og godkendt ansøgning om dispensation til at ændre 
censurformen for kursusfaget America and/in the Vietnam War fra intern til ekstern censur. 
2-4/2-5: Fagleder for Klassiske studier har sendt 2 breve ud vedr. manglende indleveret petitum 
og sidste indleveringsfrist for dette, for at de 2 studerende ikke mister retten til at gå til eksamen i 
3 fag. 
2-6/2-11: Indkomne forhåndsgodkendelser fra andre studienævn vedr. vores fagudbud. Der er 
positivt mange forhåndsgodkendte. 
 
Ad. 3: Meddelelser 
 
3-1: Mogens orienterede om at pr. 1. juli 2011 overtager Tønnes Bekker-Nielsen studiekoordina-
tor-pladsen efter Mogens. Mogens fortsætter dog i studienævnet. 
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Ad. 4: Uddannelser 

4a-1: Orientering fra Institut for Statskundskab vedr. et kandidatfag de udbyder, der kan have 
interesse for vores studerende, der hedder Amerikansk Grand Strategy i Golfkrigen og Irak-
krigen. Studienævnet besluttede at det har relevans for kandidatstuderende på Amerikanske Stu-
dier og Historie og vil blive udbudt. 
 
Jørn orienterede kort om Amerikanske Studiers kommende BA uddannelse. Studieordningen for 
den nye BA-uddannelse blev drøftet på mødet med aftagerpanelet for amerikanske studier den 
11. maj, men vil ikke blive forelagt på studienævnsmøde, førend ACEDenmark har akkrediteret 
uddannelsen. 
 
4b-1: Studienævnsformanden gennemgik kort de indkomne evalueringer fra historie (Odense og 
Kolding), Klassiske Studier og Amerikanske Studier. Der var generelt intet at bemærke, dog 
påtalte flere, at enkelte undervisere ikke lavede tilfredsstillende rapporter, og det blev aftalt at 
studielederen skulle informere de pågældende om dette. Derudover blev der stillet spørgsmåls-
tegn ved om ikke alle fag skulle evalueres hvert semester og evt. både midtvejs- og slutevalueres. 
Derfor blev der enighed om at få det på dagsordenen til næste møde. De manglende evalueringer 
vil komme på næste møde i juni.  
 
4c-1: Der er indkommet et forslag til et specialeskriver-værksted, fra Christian Høgel, indrettet i 
det nuværende sekretariat for Klassiske Studier og tilstødende lokale, og der var enighed i stu-
dienævnet om at anbefale at gå videre med det. Der var enighed om, at de studerende fra Historie 
og Klassiske Studier skulle kunne søge om en specialeskriverplads, og derved få adgang til 
værkstedet i 6 måneder. Hvis der er plads, kan andre studerende med et velbegrundet studiebe-
hov også søge om plads. 
 
4d-1: Studielederen præsenterede et forslag til dagsorden for det første møde med aftagerpanelet, 
der afholdes den 25. maj 2011. Indkaldelsen fremsendes hurtigst muligt. Der var ingen kommen-
tarer til dagsordenen. 
 
4e-1: Institutlederen har modtaget ansøgningen om bevilling til dette års mentorordning, og an-
søgningen er blevet i mødekommet med 45 timer pr. mentor i efterårssemestret og 10 timer i 
forårssemestret. 
Ellers er planen for 14-dages rusintroduktion på historiestudiet i Odense ved at blive lagt, men 
der er endnu ikke lavet budget. 
På historie i Kolding er planen endnu ikke lagt, men der køres videre ad de samme retningslinjer 
som tidligere. 
På Klassiske Studier er planerne endnu ikke konkretiseret. 
Der vil som vanligt blive tilbud om en frokostbillet på hvert af de tre studier. De øvrige budget-
mæssige forhold vil blive drøftet på et senere møde. 
 
4f-1: Kandidatstudieordningen for Klassiske Studier, som rummede både oldtidskundskab, 
græsk og latin samt tilvalg i græsk og latin, er blevet afvist af fakultetet pga. at kandidatuddan-
nelse i latin kræver propædeutisk undervisning i latin (udover den obligatoriske propædeutisk i 
græsk). I stedet er der lavet et reduceret forslag til studieordning med kandidatuddannelse i old-
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tidskundskab og tilvalg i græsk og latin. Det nye forslag til studieordning blev godkendt af stu-
dienævnet. 
 
Problematikken for kandidatuddannelse i klassiske studier kommer på dagsordenen til mødet 
med aftagerpanelet. 
 
Ad. 5: Ansøgninger 
 
5-1: Ansøgning fra en studerende ved Klassiske Studier om meritoverførsel af tværfagene Dyb-
depsykologi (6 ECTS) og Romersk Litteratur, formidling og fornyelse (6 ECTS). Ansøgningen 
blev imødekommet som valgfag med 2 x 5 ECTS. 

5-2: Ansøgning fra en studerende ved Klassiske Studier om forlænget tid til specialeafhandlin-
gen med 3 mdr. pga. dokumenteret ordblindhed. Ansøgningen blev imødekommet, således at 
specialekontrakten vil gælde for 9 måneder.   

5-3: Ansøgning fra en studerende ved Klassiske Studier om forlængelse af forberedelsestiden til 
din mundtlige eksamen i Tekstlæsning V og VI med 30 min. på grund af ordblindhed. Ansøgnin-
gen blev imødekommet, således at den studerende får i alt 60 minutters forberedelsestid. 
 
5-4: Ansøgning fra en studerende ved Klassiske Studier om dispensation til at skrive hjemmeop-
gave i selvstuderet emne, der omhandler Hitlers magtovertagelse, på tysk. Vejlederen har god-
kendt dette.  Ansøgningen blev imødekommet. 

5-5: Ansøgning fra en studerende ved Amerikanske Studier der søger om meritoverførsel af kur-
ser bestået ved Universiteit van Amsterdam. AM8115 Colloquium American Studies: Major Is-
sues in American History (10 ECTS), MB8129 Understanding Chicago. Discussions of city life 
(10 ECTS) og MB8132 Duty, honor, Country: American Society and the Military (10 ECTS). 
Ansøgningen blev imødekommet. 

5-6: Ansøgning fra en studerende ved Amerikanske studier om forhåndsgodkendelse af learning 
agreement vedr. udlandsophold ved University of Wyoming i efterårssemesteret 2011. Ansøg-
ningen blev imødekommet. 

5-7: Ansøgning fra en studerende ved Historie, Odense, om dispensation for 1. års prøven for at 
bestå Europa i Verden 1 og 2, pga. dokumenteret sygdom. Ansøgningen blev imødekommet, 
således at den studerende kan fortsætte studiet og deltage i undervisning og prøver i hhv. efter-
årssemester 2011 og forårssemester 2012.  

5-8: Ansøgning fra en studerende ved Historie, Odense, om dispensation for 1. års prøven for 
deltagelse i eksamen i Europa i Verden 2, pga. dokumenteret sygdom og familiære forhold. An-
søgningen blev imødekommet, således at den studerende kan fortsætte studiet og deltage i un-
dervisning og prøve i efteråret 2011. 
 
5-9: Ansøgning fra en studerende ved Historie, Odense, om dispensation for at blive på studie-
ordningen 2001 og skrive speciale, på trods af studieordningens udløb sommer 2011. Ansøgnin-
gen blev imødekommet, således at den studerende skal have afleveret specialet senest i sommer-
terminen 2012, indenfor 2001 studieordningens rammer. 
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5-10: Ansøgning fra en studerende ved Historie, Odense, om udsættelse af BA-projekt (efter 
2001 studieordning) aflevering, pga. personlige omstændigheder (graviditet). Ansøgningen blev 
imødekommet, således at den studerende skal aflevere BA projektet i reeksamensterminen au-
gust 2011. 

 5-11: Ansøgning fra en studerende ved Klassiske Studier om dispensation for 1. års prøven pga. 
sygdom for at bestå Introduktion til klassisk arkæologi. Ansøgningen blev imødekommet, såle-
des at den studerende kan fortsætte studiet og deltage i undervisning og prøver i efteråret 2011. 

5-12: Ansøgning fra en studerende ved Historie, Kolding, om dispensation til udsættelse af spe-
cialeaflevering pga. udgravningsdeltagelse i Tyrkiet og dokumenteret sygdom. Ansøgningen 
blev imødekommet, således at specialeafleveringen bliver forlænget med 4 måneder, dvs. afleve-
ringsfristen er 10. oktober 2011.  

5-13: Ansøgning fra studiekontoret vedr. dispensation til at give en studerende tilladelse til opta-
gelse på tilvalgsstudiet, på trods af at den studerende ikke opfylder kravene om at have bestået 
Historie A eller Historie B (sammen med samfundsfag B). Det vurderes at han har erhvervet sig 
tilsvarende indsigt gennemfilosofi-historie på filosofi-studiet. Ansøgningen blev imødekommet. 
 
5-14: Ansøgning fra en studerende ved Historie, Odense om dispensation til at deltage i de socia-
le arrangementer der afholdes i introforløbet i 2011, i forlængelse af den studerendes tidligere 
indsendte ansøgning af 14. december 2010. Ansøgningen blev imødekommet, dog således at der 
ikke behøver dispenseres herfor.  
 
5-15: Ansøgning fra en studerende ved Amerikanske Studier om dispensation til udsættelse af 
specialeaflevering pga. særlige omstændigheder. Ansøgningen blev imødekommet, således at 
specialet skal afleveres senest den 4. juli 2011.  

 
Ad. 6: Evt. 
 
intet 
 
Mødet sluttede kl.11.30.  

 
Sidste møde inden sommerferien finder sted den 21. juni 2011 kl. 12.30 i mødelokale 6 ved hi-

storiestudiet 
 

 
 

Per Grau Møller, Studienævnsformand 
/ 

Britta Wichmann, referent og sekretær 
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