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Studienævnets medlemmer var indkaldt med følgende dagsorden 
 

Dagsorden: 
 

 
Dagsorden: 
 

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

a) Orientering 
b) Evaluering af studiestarter 
c) Evaluering af undervisningsforløb 
d) Høring om SDU’s ledelses- og strategigrundlag 
e) Høring om implementering af universitetets kvalitetspolitik 
f) Digitalisering af petitum 
g) Antik kursus i Athen 

4. Ansøgninger  
a) Dispensationsansøgninger 

5. Evt.  
 

 

 
 
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden.  
 
1-1: Dagsorden blev godkendt. 
 
 
Pkt. 2: Ekspederet siden sidst. 
2-1: Ansøgning fra en studerende fra Historie, Kolding om dispensation til at følge BA seminar i 
Odense i foråret 2013, selvom den studerende er indskrevet i Kolding. Ansøgningen blev imøde-
kommet. 
 
2-2: Ansøgning fra en studerende fra Historie, Odense om dispensation til at aflevere petitum 
efter afleveringsfristens udløb, grundet tidspres som følge af deltagelse i gymnasiepraktik. An-
søgningen blev imødekommet. 
 
2-3: Ansøgning fra en studerende fra Historie, Kolding om dispensation til at følge BA seminar i 
Odense i foråret 2013, selvom den studerende er indskrevet i Kolding. Ansøgningen blev imøde-
kommet. 
 
2-4: Ansøgning fra en studerende fra Historie, Kolding om forhåndsgodkendelse af forlængelse 
af ophold ved Bath Spa University med 1 semester af 2x15 ECTS. Ansøgningen blev imøde-
kommet. 
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2-5: Ansøgning fra en studerende på Amerikanske studier om forhåndsgodkendelse af fag ved 
University of Wyoming. Ansøgningen blev forhåndsgodkendt til 30 ECTS. 
 
Pkt. 3: Uddannelser: 
 
3-a-1: Orientering om møde afholdt af Vejledningscentret med studerende der ønsker at flytte 
deres uddannelse til et andet universitet.  
 
3-a-2: Orientering om skabelon for implementering af Rektors undervisningsgaranti på 12 timer 
på BA centralfag samt tilvalg. 
Historie, Odense er i gang med at udarbejde en ny studieordning for BA, hvor undervisningsga-
rantien på 12 timer er indarbejdet. Det forventes at den nye BA studieordning vil komme på stu-
dienævnsmødet i januar til studienævnets godkendelse. Alternativet er at vi skal rette den nuvæ-
rende til alene mhp at forøge timetallet. 
 
PGM spørger om Klassiske studier kan opfylde kravet om 12 timer. Der er tvivl om hvorvidt 
Propædeutik tæller med i beregningen af de 12 timer. PGM kontakter fakultetet for at opklare 
dette. 
 
3-a-3: Orientering fra fakultet om digitale stedprøver. Fakultetet er blevet spurgt om det er en del 
af beslutningen om digitale stedprøver, at eksamensopgaverne alene må udleveres digitalt til de 
studerende, eller om der også må udleveres papirudgaver. Fakultetet oplyser at man indtil andre 
anbefalinger fra styregruppen, skal udlevere eksamensopgaverne ved stedprøver både på papir 
og digitalt. Studienævnet tager udmeldingen ad notam og noterer sig, at vi ingen problemer har 
med at udlevere spørgsmål digitalt via Blackboard. 
 
3-b: Evaluering af introforløbet på Historie, Odense 2012.  
PGM gennemgik den indkomne evaluering af Historiestudiets introforløb 2012. Førsteårs koor-
dinatoren fortæller at samarbejdet med mentorkoordinatoren fungerede upåklagelig. Desværre så 
har det været en udfordring af få kollegaer til at binde sig i planlægningen. En af grundene hertil 
menes at være timekompensationen der gives til underviserne, der ikke står mål med den ar-
bejdsbyrde der ligger i at planlægge introforløbet, men det er ikke reelt bemærker PGM, idet de 
undervisningsforløb der begynder i introforløbet får tilsvarende  afkortet deres undervisningsfor-
løb og samtidig er der en særlig kompensation på 2t/uge som tildeles metodeunderviserne. 
 
Førsteårs koordinatoren efterlyser at der tidligere i planlægningsforløbet kommer dialog mellem 
undervisere og førsteårs koordinatoren. 
 
Selve introforløbet vurderes til at være en succes, og blandt andet naturvidenskab har kopieret 
Histories model for introforløb. 
 
Lokalesituation til introforløbet har været dybt kritisabelt, og løsningen med at have fælles un-
dervisning i idrætshal 1 fungerede ikke optimalt, på trods af stor hjælp fra både IT og Serviceaf-
delingen. 
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KBA oplyser at de instruktorer der ikke også var mentorer har manglet en del information i hele 
forløbet, og ønsker en klarer definition af instruktorernes rolle. KBA foreslår at der laves en 
”hvordan er man instruktor” guideline. Der blev opfordret til at de nuværende instruktorer udar-
bejder en sådan.PGM påpeger at det hovedsaligt er fagets underviser der er ansvarlig for at vide-
rebringe information til instruktorer. 
 
Studienævnet tager iøvrigt rapporten til efterretning. 
 
JB har fremsendt en evalueringsrapport for 1. semester på Amerikanske studiers BA uddannelse, 
men det var en evalueringsrapport for Introen der blev efterspurgt, og den er ikke udarbejdet. 
Den tilsendte rapport er mere relevant for det nye studienævn, der fra 1-1 har amerikanske studi-
er under sig. 
 
TBN oplyser at tutorerne har lavet en evaluering af Historie, Koldings introforløb som vil blive 
tilsendt studienævnet. 
 
Klassiske studier har tillige lavet en evaluering, som vil blive tilsendt studienævnet. 
 
3-c: Evaluering af undervisningsforløb. 
De fleste evalueringer er indkommet, der mangler dog stadig nogle fra hhv. Historie, Marinar-
kæologi og Amerikanske studier. 
 
Dette semester har evalueringerne på Historie været rent elektroniske via Blackboard, hvor de 
studerende har skulle udfylde et skema og underviseren derefter kunne trække en statistisk rap-
port ud og skulle sammenfatte en rapport. 
 
Nogle undervisere har anvendt egne skemaer og PGM bemærker hertil at der i skemaet bør være 
en mulighed for, at den studerende selv kan knytte eventuelle kommentarer hertil. 
 
PGM bemærker at deltagelsesprocenten i evalueringerne er foruroligende lav. 
KBA oplyser at Historiestudiets fagråd har behandlet den lave deltagelsesprocent i evalueringer-
ne. 
NHS mener at grunden til den lave deltagelsesprocent kan være at de studerende ikke kan se 
hvad evalueringer skal gøre godt for. 
 
PGM bemærker til spørgsmålet ”kvalificere undervisningen dig til eksamen?”, at det er meget 
naturligt at de studerende er lettere tilbageholdende med et konkret svar. KBA bemærker at da de 
nye evalueringsskemaer blev forelagt underviserne, var de meget opsatte på at spørgsmålet skul-
le med. 
 
Studienævnet indskærper, at evaluering af undervisningen finder sted inden for den fastsatte 
frist, og bemærker at de underviserer der endnu ikke har evalueret skal gøre det hurtigst muligt. 
 
PGM bemærker at studienævnet ønsker evalueringsrapporter der vidner om at underviseren har 
haft en dialog med de studerende omkring evalueringen. 
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3-d: Høring om SDUs strategi- og ledelsesgrundlag. Der ligges op til en specifik strategi for 
promovering af SDU, med hovedbudskabet ”De studerendes universitet”. 
Studienævnet har ingen bemærkninger, men finder det naturligt som studie og studienævn at 
bakke op om ledelsens forslag. 
 
3-e: Høring vedrørende notat om implementering af universitetets kvalitetspolitik i studienævne-
nes arbejde på fakultetet. 
 
Studienævnet tager høringen ad notam og bemærker at indholdet her er i tråd med det, der blev 
drøftet på studienævnets møde i november. 
 
3-f: Digitalisering af petitum: 
For at lette arbejdsgangen for hovedsaligt sekretariatet, foreslås det at afleveringen af petitum 
gøres elektronisk. 
Studienævnet godkendte det til at gælde for Historie, Odense og Kolding, og petitaer skal frem-
over uploades i Blackboard i et der til oprettet afleveringssted (a la assignment). 
 
Der fastsættes tidsfrister for aflevering der hedder hhv. 5. april/5. november, hvor de studerende 
senest skal have uploadet deres petitum, og underviserne får herefter 10 dage til at gennemse og 
godkende petitaene. 
 
3-g: Antik kursus i Athen 2013. 
Studienævnet godkender principielt Antik kurset (15 ECTS) i Athen 2013, arrangeret af Det dan-
ske Institut i Athen og flere universiteter, og den enkelte studerende skal søge om specifik for-
håndsgodkendelse af kurset. 
Studienævnet bemærker at den økonomiske støtte skal søge hos Institutleder Jesper Carlsen. 
 
Pkt. 4: Ansøgninger: 
 
4-a-1: Ansøgning fra en studerende på Historie, kandidat Odense om merit for fag bestået ved 
Københavns Universitet. Ansøgningen blev i mødekommet, således at der tildeles merit for i alt 
20 ECTS svarende til et stort område. 
 
4-a-2: Ansøgning fra en studerende på Historie, kandidat Odense om tilskud til rejseudgifter i 
forbindelse med specialeskrivningen (Rigsarkivet i København). Ansøgningen blev i mødekom-
met, således at der bevilliges op til 500 kr. i tilskud, som udbetales efter fremvisning af bilag. 
 
4-a-3: Ansøgning fra en studerende på Amerikanske studier, om godkendelse af praktikophold 
ved Den Danske Ambassade i Wien. Ansøgningen blev i mødekommet og det bemærkes at der 
skal tilknyttes en vejleder, samt fastsættes en dato for aflevering af praktikrapport. 
 
4-a-4: Ansøgning fra en studerende på Marinarkæologi, om 3 mdrs. forlængelse af specialekon-
trakt grundet sygdom. Ansøgning blev delvis i mødekommet, idet der tildeles en forlængelse af 
specialekontrakten på 3 uger svarende til lægeerklæringen, således at specialet skal afleveres 
senest den 2. januar 2013  
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4-a-5: Ansøgning fra en studerende på Historie, BA Odense om dispensation til forlængelse af 
eksamenstiden i faget Augustus: Tyran eller landsfader grundet personlige sygdomsbetingede 
årsager. Ansøgningen blev i mødekommet under forudsætning af fremsendelse af lægeerklæring, 
således at ugeopgaven forlænges fra 7 til 10 dage. 
 
4-a-6: Ansøgning fra en studerende på Historie, Kolding om merit for fag bestået ved Aalborg 
Universitet. Ansøgningen blev imødekommet, således at der tildeles 10 ECTS i merit. For et 
område på BA-delen 
 
4-a-7: Ansøgning fra en studerende på Historie, Kolding om dispensation til at følge et kandidat 
fag på trods af at den studerende er indskrevet på bachelor uddannelsen. Ansøgningen blev imø-
dekommet, således at den studerende kan følge faget og gå til eksamen på kandidat vilkår. 
 
4-a-8: Ansøgning fra en studerende på Klassiske studier, om forhåndsgodkendelse af merit for 
Antik kurset 2013. Ansøgningen blev i mødekommet, således at faget forhåndsgodkendes til 
faget ”Åbent fag” på 10 ECTS. 
 
4-a-9: Ansøgning fra en studerende på Amerikanske studier, om forhåndsgodkendelse af fag der 
ønskes taget ved København Universitet. Ansøgningen blev i mødekommet, således at det for-
håndsgodkendes til at gælder som et ”kursus fag” på 10 ECTS. 
 
4-a-10: Ansøgning fra en studerende på Klassiske studier, om forhåndsgodkendelse af merit for 
Antik kurset 2013. Ansøgningen blev i mødekommet, således at faget forhåndsgodkendes til 
faget ”Åbent fag” på 10 ECTS. 
 
4-a-11: Ansøgning fra en studerende på Klassiske studier om merit. Studienævnet anbefaler at 
den studerende kontakter faglig vejleder og få lavet et merit skema, og derefter ansøger studie-
nævnet om merit. 
 
4-a-12: Ansøgning fra en studerende på Amerikanske studier, om merit for fag bestået ved CSU 
Bakersfield. Ansøgningen blev i mødekommet, således der tildeles i alt 2x10 ECTS i merit. 
 
4-a-13: Ansøgning fra en studerende på Klassiske studier, om forhåndsgodkendelse af merit for 
Antik kurset 2013. Ansøgningen blev i mødekommet, således at faget forhåndsgodkendes til 
faget ”Åbent fag” på 10 ECTS. 
 
4-a-14: Ansøgning fra en studerende på Historie, Odense, om 4. gangs dispensation i faget Hi-
storisk informationssøgning (porteføljeeksamen) grundet uheldige personlige omstændigheder i 
forb. m. det første ordinære forsøg. Ansøgningen blev i mødekommet. 
 
4-a-15: Ansøgning fra en studerende på Klassiske studier om forhåndsgodkendelse af merit for 
Antik kurset 2013. Ansøgningen blev i mødekommet, således at faget forhåndsgodkendes til 
faget ”Åbent fag” på 10 ECTS. 
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4-a-16: Ansøgning fra en studerende på Historie, Kandidat Odense om dispensation til at skrive 
eksamensopgaven i faget Norm og regler i Middelalderen på norsk. Ansøgningen blev i møde-
kommet. 
 
4-a-17: Ansøgning fra en studerende på Historie, BA Odense om dispensation fra kravene om 
deltagelse i fag under 1. års prøven i 1. semester grundet personlige sygdomsbetingede omstæn-
digheder. Ansøgningen blev i mødekommet og den studerende opfordres til at kontakte faglig 
vejleder for at få udfærdiget et strukturskema. 
 
4-a-18: Ansøgning fra en studerende på Historie, tilvalg Kolding om merit for Historie og sam-
fundsvidenskab på baggrund af en BA i statskundskab. Ansøgningen blev i mødekommet, såle-
des der tildeles merit for Historie og samfundsvidenskab. 
 
4-a-19: Ansøgning fra en studerende på Klassiske studier om dispensation til ændring af eksa-
mensformen i fagene Introduktion til Klassisk Arkæologi og Historie og samfundsforhold. På 
grund af særlige sygdomsbetingede forhold formår ansøger ikke at gå til mundtlig eksamen, men 
er i et SPS-behandlingsforløb. Ansøgningen blev i mødekommet, således at den studerende i 
hvert fag skal skrive en ugeopgave på 5-10 sider. 
I øvrigt opfordrede TBN i sådanne tilfælde til at afholde en uformel mundtlig prøveeksamen. 
 
4-a-20: Ansøgning fra en studerende på Historie, kandidat Kolding om dispensation til at tilmel-
de sig et selvstuderet emne i område 10 med titlen Tegneserier og karikaturer i Danmark. An-
søgningen blev i mødekommet og studienævnet anbefaler at bruge Martin Rheinheimer eller 
Karen Esmann Knudsen som vejleder. 
 
4-a-21: Ansøgning fra en studerende på Kultur og Formidling om dispensation til at aflevere 
petitum og indstille sig til eksamen i faget Det moderne Tyrkiet, på trods af for sen aflevering. 
Ansøgningen blev i mødekommet. 
 
4-a-22: Ansøgning fra Anne Magnussen om økonomisk støtte til Studiegruppen Historie og Spe-
cialer, der ønsker at arrangere en Karrieredag. Ansøgningen blev i mødekommet, således at Stu-
diegruppen støttes med max 3000 kr. og studienævnet opfordrer samtidig, at studieugen (uge 8) 
benyttes til afholdelse af dette arrangement. 
 
4-a-23Ansøgning fra en studerende på Klassiske studier med tilvalg i Historie om forhåndsgod-
kendelse af merit for Antik kurset 2013. Ansøgningen blev i mødekommet, således at faget for-
håndsgodkendes til faget ”Åbent fag” på 10 ECTS og selvstuderet emne på tilvalget (5 ECTS). 
 
4-a-24: Ansøgning fra en studerende på centralfag i Historie, om godkendelse af individuelt til-
rettelagt tilvalg. Det individuelle tilvalg blev godkendt. 
 
 
Pkt. 5: Evt.  
 
PGM konstaterede at dette var det sidste møde i studienævnet med dette navn og ansvarsområde 
og takkede alle medlemmer af studienævnet for et godt samarbejde. Han viderebragte også en 
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tak fra JB, Amerikanske Studier for et mange års fint og gnidningsfrit samarbejde. Endelig øn-
skede han alle en glædelig jul. 
 

 
Mødet sluttede kl.12.00 

 
 

Per Grau Møller, studienævnsformand 
/ 

Diana Brunholm, referent 
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