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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) Forslag til ændring til studieordning vedr. BA-seminar 

5. Høring vedr. faste frister for specialer 
6. Ansøgninger 
7. Evt. 

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

 
Ad. 2: Ekspederet siden sidste møde 
 
2-1: Studienævnet har modtaget en meritgodkendelse af tilvalg fra Humanistisk Fakultet, vedr. 
tilvalg i Nærorientalsk Arkæologi (45 ECTS), der læses ved Københavns Universitet. 
2-2: Studienævnsformanden har modtaget en ansøgning fra Studiekontoret, vedr. merit af første 
studieår på bacheloruddannelsen i oldtidskundskab på baggrund af studier ved Aarhus Universi-
tet. Ansøgningen er imødekommet. 
2-3: Studienævnsformanden har modtaget en ansøgning om dispensation til at aflevere bachelor-
projekt i reeksamensterminen, uden at have deltaget i den ordinære eksamen. Ansøgningen er 
godkendt, for at undgå forlængelse af studietiden.  
2-4: Studienævnsformanden har modtaget en ansøgning om 4. gangs dispensation vedr. eksamen 
i analysestrategier 2. Ansøgningen er imødekommet, således at den pågældende kan deltage i 
reeksamen. 
2-5: Studienævnsformanden har modtaget en ansøgning om dispensation til at gå til reeksamen i 
Farlig Seksualitet, trods manglende deltagelse i den ordinære eksamen. Ansøgningen blev imø-
dekommet, da årsagen var sygdom. 
2-6: Studienævnsformanden har modtaget og godkendt en ansøgning om praktikophold ved 
Odense Bys Museer i perioden 1. august 2011 – 31. december 2011. 
2-7: Studienævnsformanden har modtaget ansøgning om dispensation for 1. års prøven for at 
bestå Videnskabsteori 2. Ansøgningen er imødekommet, men forudsætter at Videnskabsteori 2 er 
bestået senest ved sommerterminen 2012, og at ansøger søger om en 4. gangs dispensation til 
faget. 
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Ad. 3: Meddelelser 
Intet 
 
Ad. 4: Uddannelser 

4a: Optagelsestal er flotte, Historie i Odense har fuldt hus med ca. 100 studerende, Historie i 
Kolding har optaget ca. 30 studerende efter 2. runde. Oldtidskundskab har fået ca. 35 nye stude-
rende efter 2. runde. Pæn fordeling med 1. priotet.  
 
Jens-Christian Hansen og Therkel Stræde har fremsendt feltarbejdsrapporten fra Belzec. Der var 
ingen kommentarer til rapporten. 
 
Censorrapport modtaget fra censor Bente Thomsen ved sommereksamen 2011.  
 
Der blev påpeget at man skulle have modtaget en rapport fra alle censorer ved alle studier. 
 
4b: Forslag fra Jesper Majbom Madsen og Per Boje om at der bliver indført en deltagelsespro-
cent på 75 % BA-seminaret i Odense og Kolding. Forslaget blev vedtaget som en tilføjelse til 
§19g ’Den studerende skal have aktivt deltaget i ca. 75% af seminarerne’. Der vil blive udarbej-
det et rettelsesblad, således at det kan træde i kraft foråret 2012.   
 
 
 
Ad. 5: Høring vedr. faste frister til for specialer 
 
5-1: Høring fra Humanistisk Fakultet vedr. faste frister til studieordning vedr. BA-seminar. Der 
foreslås at der fastsættes to årlige frister for indgåelse af specialekontrakter: Specialekontrakt 
indgås pr. 1. december og afleveres senest 1. juni eller at kontrakt indgås 1. juni og afleveres 
senest 1. december. Der er ikke mulighed for at indgå kontrakter derimellem. Forslaget skulle 
træde i kraft 1. september 2011. Der er meningen, at der i første omgang skal køres pilotprojek-
ter. Det Humanistiske Fakultet henviser til en undersøgelse foretaget på det Humanistiske Fakul-
tet på Aarhus Universitet, som viser at flere studerende har fuldført deres uddannelse på den 
normerede tid, derfor påpeger fakultet at baggrunden for dette tiltag vil give en økonomisk ge-
vinst i form af kandidatbonus til fakultetet. 
Studienævnsformanden havde til mødet udformet et udkast til høringssvar, som dannede grund-
lag for diskussion. Studienævnet finder det problematisk, at de studerendes specialeskrivningspe-
riode reelt bliver forkortet med 2 måneder da de studerende i december og januar koncentrer sig 
om at aflægge eksamen i op til 30 ECTS fag. Studienævnet bliver enigt om, at høringssvaret skal 
lyde at det økonomiske rationale med de opsatte frister ikke er realistisk, da man overhovedet 
ikke tænker på de studerende, som skal være i centrum. Studienævnets studier (Historie i Odense 
og Kolding, Amerikanske Studier Klassiske studier og Marinarkæologi) ønsker ikke at være en 
del af pilotprojektet. 
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Ad. 6: Ansøgninger 
 
6-1: Ansøgningen er trukket tilbage.  

6-2: Ansøgning fra en studerende ved Historie, om meritoverførsel af Antropologisk Analyse (15 
ECTS) bestået ved Aarhus Universitet til et område 5, 6 eller 7 på den to-faglige kandidatuddan-
nelse. Faget er tidligere blevet givet merit til et område 3 på 2001-studieordningen, men den stu-
derende har valgt at tage et andet fag her. Ansøgningen blev afvist, da faget ved AU er på bache-
lorniveau. 

6-3: Ansøgning fra en studerende om meritoverførsel, da den studerende læser kandidatuddan-
nelsen ved Aarhus Universitet med Historie som centralt fag og Oldtidskundskab som tilvalg. 
Den studerende ønsker at læse Oldtidskundskab som centralt fag og Historie som tilvalg på Syd-
dansk Universitet. Der søges om merit for: Lange Linjer 1 (10 ECTS), Intro Arkæologi (5 
ECTS), Informationssøgning (5 ECTS), Tekstlæsning 1 (5 ECTS), Tekstlæsning 2 (10 ECTS), 
Tekstanalyse (5 ECTS), Arkitektur og topografi (10 ECTS), Historisk Emne (10 ECTS), Viden-
skabsteori 1 (5 ECTS), Videnskabsteori 2 (5 ECTS), Elementargræsk 1+2 (20 ECTS), Elemen-
targræsk 3 (10 ECTS), Antikken som kulturarv (10 ECTS), Bachelorprojekt (15 ECTS). Studie-
nævnet godkendte meritoverførslen af disse fag, mens fagene Valgfag (10 ECTS) og Historie og 
Samfundsvidenskab (5 ECTS) må afvente, da eksamen først bliver afsluttet vinteren 2011-12. 
 
6-4: Studienævnet har modtaget en ansøgning om et individuelt tilrettelagt tilvalg fra Humani-
stisk Fakultet, vedr. tilvalg i Antropologisk og Osteologisk teori og metode som vægter 47,5 
ECTS. Ansøgningen blev anbefalet som faglig relevant og sammenhængende med uddannelsen 
iøvrigt.  

6-5: Ansøgningen fra studerende via eksamenskontoret, som ansøger om dispensation til opta-
gelse på kandidatuddannelse i historie. Ansøgningen er tilbagevist til eksamenskontoret til nær-
mere afklaring. 

6-6: Ansøgning fra en studerende ved Historie, Odense om praktikophold ved forsorgsmuseet i 
Svendborg i perioden 15. august 2011 – 16. januar 2012. Ansøgningen blev imødekommet. 

6-7: Ansøgning fra en studerende der læser tilvalg i Historie, Kolding om merit for: Analysestra-
tegier 1, Videnskabsteori 1 samt Europa i Verden 1+2, da den studerende har bestået tilsvarende 
fag på Københavns Universitet ved studier inden for dansk og europæisk etnologi. Ansøgningen 
blev imødekommet for analysestrategier 1 og Europa i verden 2, men ikke Europa i Verden 1, da 
der ingen dækning var for litteratur om tiden før 1648 i de tilsendte pensumlister. Videnskabsteo-
ri 1, indgår ikke i tilvalg. 
 

6-8: Ansøgning fra en studerende på et særligt tilrettelagt tilvalg om at tage fagene Virksomhe-
dens økonomi og Samfundsøkonomiske rammebetingelser i stedet for Mikro- og Makroøkonomi, 
da fagene ikke længere bliver udbudt. Ansøgningen blev imødekommet.  
 
6-9: Ansøgning fra en studerende om dispensation for at følge kandidatfaget Det romerske Ana-
tolien ved Tønnes Bekker-Nielsen som område 4 på Bacheloruddannelsen, men med samme vil-
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kår som kandidatstuderende. Ansøgningen blev imødekommet, således at der stilles samme krav 
og eksamensvilkår som de kandidatstuderende. 
 
6-10: Ansøgning om optagelse på kandidatstudium blev videresendt til Studiekontoret. 

6-11: Ansøgning fra studerende ved Klassiske studier, om merit for udlandsophold ved Trinity 
College Dublin, hvor den studerende har taget fagene Curiosity and crisis in the late 5th century; 
Receptions of the sophists (10 ECTS) og Greek Topic II – Hellenistic Poetry (10 ECTS) som 
ønskes meritoverført til Tekstlæsning V & VI (20 ECTS). Ansøgningen blev imødekommet. 
 

6-12: Ansøgning fra en studerende om dispensation for at følge kandidatfaget Det romerske Ana-
tolien ved Tønnes Bekker-Nielsen som område 4 på Bacheloruddannelsen, men med samme vil-
kår som kandidatstuderende. Ansøgningen blev imødekommet, således at der stilles samme krav 
og eksamensvilkår som de kandidatstuderende. 
 
6-13: Ansøgning fra Tutorgruppen ved Klassiske studier, som ansøger om et beløb på 1850 kr. 
som dækker frokost for 45 personer d. 31. august samt tilskud til introfesten den 2. september. 
Ansøgningen blev imødekommet. 

 
6-14: Ansøgning fra studerende ved Historie, Kolding om en forhåndsgodkendelse til at læse 
tilvalg i Antropologi ved Aarhus Universitet. Ansøgningen blev imødekommet og sendes videre 
til Humanistisk Fakultet. 
 
6-15: Ansøgning fra en studerende om dispensation for optagelse på bacheloruddannelse, da den 
studerende ikke har bestået tysk på b-niveau. Ansøgningen blev videresendt til studiekontoret. 

6-16: Ansøgning fra studerende ved tilvalg Historie, Odense som tidligere var på 2005 studie-
ordningen, havde afbrudt studiet og var blevet genindskrevet. I mellemtiden er studieordningen 
for tilvalgsstuderende ændret, således at informationssøgning nu ligger på BA-delen, integreret 
med analysestrategier. Den studerende ønsker merit for faget Analysestrategier 1 og Historisk 
informationsøgning (10 ECTS) med baggrund i faget Analysestrategier 1 (10 ECTS). Ansøgnin-
gen blev imødekommet. 
 
 
Ad. 7: Evt. 
 
Intet. Næste møde er mandag d. 26. september kl. 10.01 
 
Mødet sluttede kl.11.37  
 

Per Grau Møller, Studienævnsformand 
/ 

Kathrine Andersen, referent og sekretær 
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