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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) Evalueringspolitik  
d) Studieuge i efteråret  
e) Rusintroduktioner, herunder budget 
f) BA-Studieordning - Oldtidskundskab 
5. Høring vedr. regelsæt til brug af computere ved stedprøver 
6. Ansøgninger 
7. Evt. 

 
Ad. 1: Godkendelse af dagsorden 
 
1-1: Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af pkt. 4 f. BA-Studieordning - Oldtidskundskab. 

 
Ad. 2: Ekspederet siden sidste møde 
 
2-1: Studienævnet har modtaget en forhåndsgodkendelse af meritoverførsel fra Studienævn for 
Journalistik, vedr. Historisk Kulturanalyse (10 ECTS), Biografi og Prosopografi (10 ECTS) og 
Kongeåen (10 ECTS).   
2-2: Studienævnet har modtaget en ændring i et individuelt tilrettelagt Tilvalg (45 ECTS) Islam, 
Politik og Kulturmøde, hvori nu indgår et andet fag udbudt af studienævn for Mellemøststudier. 
2-3: Bortfaldet 
2-4: Studienævnsformanden har modtaget og godkendt ansøgning om forhåndsgodkendelse af 
learning agreement ved San Diego State University, USA, i efteråret 2011. 
2-5: Studienævnet har modtaget en meritgodkendelse af tilvalg fra Humanistisk Fakultet, vedr. 
tilvalg i Latin (45 ECTS), der læses ved Aarhus Universitet. 
2-6: Studienævnet har modtaget en meritgodkendelse af tilvalg fra Humanistisk Fakultet, vedr. 
tilvalg i Idræt (45 ECTS), der læses ved Aarhus Universitet. 
2-7: Studienævnet har modtaget et rettelsesblad til rettelsesark 2008 til kursusfag ved Amerikan-
ske Studier. Det har været rundsendt til alle studienævnets medlemmer som derved har godkendt 
rettelsesbladet. 
2-8: Studienævnsformanden har modtaget forespørgsel fra Studiekontoret vedr. optagelse på 
kandidatuddannelsen i Marinarkæologi. Ansøgningen er imødekommet på baggrund af BA med 
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grundfag i Nærorientalsk Arkæologi, på betingelse af at han dokumenterer engelsk på mindst B-
niveau på sin gymnasielle uddannelse.  
2-9: Studienævnsformanden har modtaget forespørgsel fra Studiekontoret vedr. optagelse på 
kandidatuddannelsen i Historie. Ansøgningen er afslået, da Kandidatuddannelsen forudsætter en 
BA i historie som ansøger langt fra er i besiddelse af. 
2-10: Studienævnsformanden har modtaget forespørgsel fra Studiekontoret vedr. optagelse på 
kandidatuddannelsen i Dansk med tilvalg i Historie. Ansøgningen er afslået pga. at en forudsæt-
ning for optagelse på KA tilvalg i historie er BA tilvalget på 45 ECTS. Studienævnet kan dispen-
sere herfor og evt. overveje en glidende overgang mellem de to tilvalg. 
2-11: Studienævnsformanden har modtaget forespørgsel fra Studiekontoret vedr. optagelse på 
kandidatuddannelsen i Historie. Ansøgningen er afslået mht. direkte optagelse, da ansøgeren 
mangler metodisk – historiske fag i sin BA-uddannelse (en norsk BA i historie fra Telemark 
University College), og da et KA studium i historie forudsætter kendskab til de metodiske disci-
pliner. Det foreslås at ansøger supplerer med 20 ECTS bestående af: Analysestrategier 2 (10 
ECTS), Analysestrategier 3 (5 ECTS) og Videnskabsteori 2 (5 ECTS).  
 
Ad. 3: Meddelelser 
 
Intet 
 
Ad. 4: Uddannelser 

4a: Orientering fra Studielederen vedr. dagsordenen til studieledermøde og de deraf afledte nota-
ter, der omhandler elektronisk aflevering af eksamensopgaver, afskaffelse af specialeudtalelse og 
2 faste tidspunkter for indgåelse af specialekontrakter. Der er blandet modtagelse i studienævnet 
vedr. de 2 punkter, da der er bekymring for om der er spidsbelastningsperioder ved faste specia-
letidspunkter, dog er der også en holdning til at efter en indkøringsperiode vil det sikkert vise sig 
at være en succes. 
 
Jørn orienterede kort om Amerikanske Studiers kommende BA uddannelse. Amerikanske Studi-
er har nu afsendt ansøgningen om en BA uddannelse til ACEDenmark.  
 
Studienævnsformanden orienterede om et veloverstået møde i aftagerpanelet for historie, klassi-
ske studier og marinarkæologi den 25. maj. Referatet er rundsendt. 
 
4b: Studienævnsformanden gennemgik kort de indkomne evalueringer fra historie (Odense og 
Kolding). Der var intet at anmærke. 
 
4c: Da der på studienævnsmødet i maj måned blev drøftet evalueringer, blev det besluttet at sæt-
te evalueringspolitik på dagsorden til dette møde. Efter en kort drøftelse blev det besluttet, at der 
for alle fag der hører under dette studienævn skal være en obligatorisk midtvejsevaluering med 
en rapport udformet af underviseren og en slutrapport udformet af underviseren efter afslutnin-
gen af undervisningen med underskrifter fra 2 repræsentanter blandt de studerende. Det blev 
også besluttet, at der måtte anvendes individuelle evalueringsskemaer på de forskellige fag, og at 
det er op til de enkelte faggrupper at optimere/opdatere disse skemaer. 
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4d: Studieugen blev fastlagt til at foregå i uge 46 (14.-18. november) for Historie (Odense og 
Kolding). Der er ikke planer om en fælles studieuge for Klassiske Studier eller Amerikanske 
Studier. 
 
4e: Den indkomne budget-ansøgning til dette års RUS intro på Historie Odense blev bevilget 
med i alt 10.000 kr., hvoraf de 5.000 kr. går til hytteturen. Der ventes også en ansøgning fra 
Klassiske Studier og Historie i Kolding. 
 
4f: § 3 i BA Oldtidskundskab Studieordning 2010 skal revideres, da der hidtil har stået, at til-
valgsstuderende på oldtidskundskab kan vente med at tage græsk propædeutikundervisning til 1. 
og 2. semester af kandidatdelen af tilvalget, men det kan de studerende ikke, da de studerende 
ikke kan få udbetalt ekstra SU-klip, hvis de venter med at tage propædeutikken til kandidatdelen. 
Derfor foreslås det ændret til, at det skal indgå i BA-studiets 5. og 6. semester. Studienævnet 
godkendte ændringen. 
 
 
Ad. 5: Høring vedr. regelsæt til brug af computere ved stedprøver 
 
5-1: Høring fra Humanistisk Fakultet vedr. fælles regelsæt for hele SDU. Fagene under studie-
nævnet benytter sig ikke af denne eksamensform, og har derfor ingen kommentarer eller rettelser 
til det udsendte udkast til regelsæt til brug af computere ved stedprøver. 

 
Ad. 6: Ansøgninger 
 
6-1: Ansøgning fra en studerende ved Historie, Odense, om dispensation til at følge faget Teori 
og metode i politisk historie, på trods af at den studerende er på kandidatstudieordning 2007. 
Ansøgningen blev imødekommet.  

6-2: Ansøgning fra en studerende ved Amerikanske Studier om forhåndsgodkendelse af praktik-
ophold på den amerikanske ambassade i København, i perioden 1. august 2011-1. februar 2012. 
Ansøgningen blev imødekommet, med 10 ECTS. 

6-3: Ansøgning fra en tilvalgsstuderende ved Historie, Odense om dispensation til at følge faget 
Religioner i Indien – Dynamiske Relationer, Før og Nu, der udbydes på Religion, som valgfag til 
erstatning for Område 3 på Historie. Ansøgningen blev imødekommet. 
 
6-4: Ansøgning fra en studerende ved Historie, Odense om dispensation til at aflevere BA-
projekt ved reeksamensterminen uden at have deltaget i den ordinære eksamen i stedet for afle-
vering januar 2012, for at undgå at forlænge studietiden unødigt. Ansøgningen blev imødekom-
met således at afleveringen bliver ultimo august. 

6-5: Ansøgning fra en studerende ved Historie, Odense om dispensation til at deltage i reeksa-
men i hjemmeopgave i faget Nazismens kløer, på trods af manglende deltagelse i den ordinære 
eksamen. Ansøgningen blev imødekommet. 
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6-6: Ansøgning fra en studerende ved Historie, Odense om transportgodtgørelse på 250,- i for-
bindelse med specialeskrivning, hvor der var behov at undersøge materiale på Rigsarkivet i Kø-
benhavn. Ansøgningen blev imødekommet. 

6-7: Ansøgningen er trukket tilbage. 

6-8: Ansøgning fra en studerende ved Amerikanske Studier, om godkendelse af fag læst under 
ophold på Ohio University. HIST 505 US & Vietnam War (10 ECTS), POLS 518 Interest Groups 
in American Politics (10 ECTS) og POLS 557 National Security (10 ECTS). Ansøgningen blev 
imødekommet. 
 
6-9: Ansøgning fra en studerende ved Klassiske Studier, om dispensation til at blive overflyttet 
til Studieordning 2010, Klassiske Studier, da faget den studerende mangler, Oversættelsespro-
blematik ikke udbydes mere. I stedet kan følges Antikken som kulturarv. Ansøgningen blev imø-
dekommet. 
 

6-10: Ansøgning fra en (kommende) studerende om optagelse på kandidatstudiet ved Historie, 
Kolding, på baggrund af læreruddannelse. Ansøgningen blev drøftet, og studielederen skulle 
efterfølgende tage kontakt til ansøgeren og meddele at studienævnet endnu ikke havde taget 
konkret stilling, men for at kunne blive optaget på kandidatstudiet ville det kræve en række me-
todiske og andre fag som udbydes på grunduddannelsen, idet lærereksamens pensum formentlig 
kun ville svare til 1-2 områder (efter en nøjere vurdering). Alternativt kunne hun søge ind på 
grunduddannelsen og søge merit for 1-2 områder.  

 6-11: Ansøgning fra en kandidat der ønsker merit for to områdefag læst på historie, men indgår i 
kandidatuddannelsen, Køn, seksualitet og propaganda under den franske revolution og Globali-
sering og national identitet, da pågældende ønsker at læse historie som tilvalg, via tomplads-
ordningen. Ansøgningen blev imødekommet. 

6-12: 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 somme-
ren 2012. 

6-13: Ansøgning fra en studerende ved Klassiske Studier om dispensation til at udskifte faget 
Formidling på tilvalg i Latin, med faget Sprogfærdighed III. Desuden var der ønsker om at læse 
særlige tekster i faget Tekstlæsning IV. Det drejer sig om uddrag af Bedas Historia ecclesiastica 
gentis Anglorum og af Boethius’ De Institutione musica. Ansøgningen blev imødekommet. 

 
6-14: Ansøgning fra en studerende ved Historie, Odense om dispensation til at reducere tidligere 
godkendt merit fra ophold i Spanien, fra 10 ECTS til 5 ECTS, således at den studerende kan føl-
ge faget Gymnasiepraktik, og derved ikke overskride ECTS-rammen. Ansøgningen blev imøde-
kommet.  
 
6-15: 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-
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gen blev imødekommet, således at den studerende skal have afleveret specialet senest sommeren 
2012. 

6-16: Ansøgning fra en studerende ved Historie, Odense, om meritoverførsel af fag læst under 
ophold på University of St. Andrews. CL4421 – The Ancient and the Modern Novel (10 ECTS), 
og AN4109 – Death, Dying and the Dead in Roman Culture (10 ECTS). Ansøgningen blev imø-
dekommet. 
 
6-17: Ansøgning fra en studerende ved Historie, Odense og Klassiske Studier, om meritoverfør-
sel af fag læst under ophold på University of St. Andrews. GK2004 – Greek Pastoral and Pas-
sion (10 ECTS), og ME3234 – Empires and Rebellions: The World of Adam of Bremen (20 
ECTS). Ansøgningen blev imødekommet. 
 
6-18: Ansøgning fra en studerende ved Klassiske Studier om dispensation til at få godkendt faget 
Mediekommunikation og Sprog Anno 2011 som formidlingsemne på kandidatdelen i Oldtids-
kundskab, der udbydes af Dansk/Nordisk, SDU. Ansøgningen blev imødekommet.  
 
6-19: Ansøgning fra en studerende ved Historie, Odense om dispensation til at få godkendt faget 
Det moderne Tyrkiets historie og samfundsforhold (15 ECTS) eller Mellemøstens moderne histo-
rie (15 ECTS) udbudt ved Københavns Universitet, der skal indgå i et individuelt tilrettelagt til-
valg (som udarbejdes i samarbejde med Else Jensen, Humanistisk Fakultetssekretariat). Ansøg-
ningen blev imødekommet.  
 
6-20: Ansøgning fra en studerende ved Klassiske Studier om dispensation til at få godkendt fa-
gene Introduktion til Mesopotamiens oldtidskulturer: historie, arkæologi og samfund (15 ECTS), 
Introduktion til Ægyptens oldtidskultur: historie, arkæologi og samfund (15 ECTS) og Arkæolo-
gisk Teori, teknik og metode (15 ECTS), der skal indgå i et individuelt tilrettelagt tilvalg (45 
ECTS) ved Nærorientalsk Arkæologi, KU, (som udarbejdes i samarbejde med Else Jensen, Hu-
manistisk Fakultetssekretariat). Ansøgningen blev imødekommet.  
 
6-21: Ansøgning fra en studerende ved Klassiske Studier og Historie om merit for følgende fag, 
Historie og Samfundsforhold (5 ECTS), Romersk Topografi og Arkitektur (10 ECTS) og Antik-
kens Arkæologi og kunsthistorie (5 ECTS), da den studerende ønsker at læse Latin tilvalg, 45 
ECTS) på Åben Uddannelse, SDU. Ansøgningen blev imødekommet. 
 
6-22: 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 sommeren 
2012. 

6-23: Ansøgning fra en studerende ved Journalistik, Odense om dispensation til at følge faget 
William Faulkners and Cormac MaCartnhy’s America der udbydes af Amerikanske Studier. 
Ansøgningen blev imødekommet, da det ikke kræver dispensation fra vores side, dog gøres den 
studerende opmærksom på, at det er Studienævnet for Journalistik der skal godkende dette valg-
fag for den studerende. 
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6-24: Ansøgning fra en studerende ved Klassiske Studier om meritoverførsel af faget Antikre-
ception (10 ECTS), og Den græske bystat i Oldtiden (15 ECTS) læst ved Aarhus Universitet. 
Ansøgningen blev imødekommet.  
 

Ad. 7: Evt. 
 
Efterårets studienævnsmøder afholdes som følger: 22. august, 26. september, 7. november og 19. 
december 2011. Alle møderne starter kl.10.01. 
 
Mødet sluttede kl.14.15.  

 
Første møde efter sommerferien finder sted mandag den 22. august 2011 kl. 10.01 i mødelokale 
6 ved institutsekretariatet 

 
 

 
Per Grau Møller, Studienævnsformand 

/ 
Britta Wichmann, referent og sekretær 
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