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Studienævnets medlemmer var indkaldt med følgende dagsorden 
 

Dagsorden: 
 

 
Dagsorden: 

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

a) Høring over bærende principper for aktiv læring og aktiverende 
undervisning 

4. Ansøgninger 
a) Ansøgning til introkurset på Historie, Kolding 
b) Ansøgning til introkurset på Klassiske studier 
c) Dispensationer 

5. Evt. 
. 

Studienævnsformanden startede mødet med at byde velkommen til de 2 nye medlemmer, Tønnes 
Bekker-Nielsen, lektor og Janus Bødker, stud.mag. og mindede om at der er tavshedspligt når 
man sidder i studienævnet. 
 
 
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden.  
 
1-1: Dagsorden blev godkendt. 
 
 
Pkt. 2: Ekspederet siden sidst. 
 
2-1: Ansøgning fra en studerende på historie, Odense om dispensation til 4. gangs forsøg i faget 
Videnskabsteori 1. Ansøgningen blev imødekommet, grundet særlige forhold i studieforløbet. 
 
2-2: Ansøgning fra en studerende på historie, Odense om dispensation til at indstille sig til reek-
samen i BA projekt, på trods af ikke at have deltaget i den ordinære eksamen grundet misforstå-
elser omkring afleveringsfrist. Ansøgningen blev imødekommet. 
 
 
Pkt. 3: Uddannelser: 
 
JB orienterede om at center for Amerikanske studier pr. 1/8 - 2012 har fået lektor Niels Bjerre-
Poulsen som centerleder 
 
PGM orienterede om optagelsestallene, som de så ud pr. 27/8 fordeler sig således:  
Historie, Odense: 97 optagne, heraf 8 betinget. 
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Historie, Kolding: 30 optagne, heraf 6 betinget. 
Oldtidskundskab: 34, ingen betinget. 
Amerikanske studier, BA: 47 optagne, 2 betinget. 
JB orienterede om at der har været 70 studerende der har haft BA i Amerikanske studier som 1. 
prioritet. 
Amerikanske studier, KAN: 31 optagne. 
Historie, tilvalg: ca. 40 optagne. 
Tallene for optaget på KAN i historie kendes ikke pt. 
 
PGM orienterede om et elitemodul udbudt af Litteraturvidenskab med titlen: 1. Verdenskrig – 
historie, kultur og litteratur. Kurset udløser ikke ECTS point, men kan bruges som afsæt til op-
gaveskrivning. 
 
PGM orienterede om uddannelsesberetningerne, der på sigt forhåbentlig skal afløse akkrediterin-
gerne. Klassiske studier har været igennem forløbet, og var ifølge LB meget givende. 
PGM mener at uddannelsesberetningerne skal forelægges studienævnet til orientering. 
 
3.a. Høring over bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning. Der var enig-
hed om, at det efter bedste overbevisning allerede er noget der foregår. Studienævnet kan derfor 
ikke være uenigt i principperne, men savner en uddybning af hvad der ligger i de to begreber, 
idet en uddybning sådan kan være nyskabende. 
 
Orientering om, at der nu foreligger en engelsksproget udgave af studieordningen for Marinar-
kæologi og for kandidatuddannelsen i Amerikanske studier. 
Formel set er kandidatuddannelsen i Amerikanske studier en dansk uddannelse og studieordnin-
gen skal derfor foreligge på dansk. 
 
Ved evt. tvivlstilfælde mellem en dansk og en engelsk udgave af en studieordning, er det den 
danske udgave der er udgangspunktet. 
 
PGM bemærker at det for begge studieordningers vedkommende gælder, at institutternes navne 
skal tilrettes. 
 
 
Pkt. 4: Uddannelser: 
 
4-a: Ansøgning fra Historie, Kolding om midler til introforløbet. Ansøgningen blev imødekom-
met og der bevilliges 1500 kr. til introstart. 
 
4-b: Ansøgning fra Klassiske studier om midler til introforløbet. Ansøgningen blev imødekom-
met med de ansøgte 1950 kr. 
 
4-c-1: Ansøgning fra en studerende på Historie, Odense om merit for fag (30 ECTS) bestået ved 
Københavns Universitet. Studienævnet kunne ikke behandle ansøgningen på baggrund af det 
indsendte materiale, og der skal derfor indhentes yderligere dokumentation. Hvis studielederen 



 
Side 4 af 4 

vurderer at det er tilfredsstillende kan der gives merit til et område på 20 ECTS på kandidatud-
dannelsen. Hvis ikke skal den vurderes af studienævnet igen. 
 
4-c-2: Ansøgning fra en studerende på Klassiske studier om overførsel af tidligere centralfag i 
historie på Århus Universitet til et BA tilvalg i historie på SDU. Ansøgningen blev imødekom-
met, således at den studerende tildeles et BA tilvalg i Historie på 45 ECTS en bloc. 
 
4-c-3: Ansøgning fra en studerende på Klassiske studier om dispensation til at indstille sig til 
reeksamen, på trods af udeblivelse fra den ordinære eksamen – udeblivelsen skyldes misforståel-
se af afleveringstidspunkt. Ansøgningen blev imødekommet. 
 
4-c-4: Ansøgning fra en studerende på Klassiske studier om merit for fag bestået ved Freie Uni-
versität, Berlin. Ansøgningen blev imødekommet, således at der tildeles 2x10 ECTS i merit  til 
fagene formidling og traditionshistorie. 
 
4-c-5: Ansøgning fra en studerende på Historie, Odense, om merit for fag bestået ved Freie Uni-
versität, Berlin. Ansøgningen blev imødekommet, således at der tildeles 2x10 ECTS i merit sva-
rende til område 2+3. 
 
4-c-6: Ansøgning fra en studerende på Klassiske studier, om dispensation til at indstille sig til 
reeksamen, på trods af ikke at have deltaget i den ordinære eksamen. Ansøgningen blev ikke 
imødekommet, da studienævnet ikke mente der forelå særlige omstændigheder. 
 
4-c-7: Ansøgning fra en studerende på Amerikanske studier om forhåndsgodkendelse af praktik 
ophold. Praktikopholdet blev forhåndsgodkendt, under forudsætning af at praktikvejlederen god-
kender aftalen. 
 
4-c-8: Ansøgning fra en studerende på Historie, Odense om forlængelse af fristen for aflevering 
af speciale, grundet sygdom. Ansøgningen blev imødekommet, således at specialet skal afleveres 
12 dage senere, senest mandag den 24. september 2012. 
 
 
 
Pkt. 5: Evt.  
Efterårets møder blev planlagt til følgende datoer: Onsdag den 3/10 fra kl. 8.30-10, mandag den 
5/11 fra kl. 9-11 samt mandag den 17/12 fra kl. 10-12. Alle møderne vil blive afholdt i mødelo-
kale 6. 
 
 

 
Mødet sluttede 11.10 

 
 

Per Grau Møller, studienævnsformand 
/ 

Diana Brunholm, referent 
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