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Studienævnets medlemmer var indkaldt med følgende dagsorden 
 

Dagsorden: 
 

 
Dagsorden: 

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

a. Orientering 
b. Evalueringspraksis 
c. Ekskursionsansøgninger 

5. Ansøgninger 
6. Digitale afleveringer 

a. Egne erfaringer fra vintereksamen 
b. Høring af fakultetets udspil til generelle regler 

7. Evt. 
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Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden.  
 
1-1: Dagsorden blev godkendt. 
 
Pkt. 2: Ekspederet siden sidst. 
2-1: Ansøgning fra en studerende på marinarkæologi om et 4. eksamensforsøg i faget ”man and 
sea”. Ansøgningen blev imødekommet af studienævnsformanden. 
2-2: Ansøgning fra en studerende på Klassiske studier om forhåndsgodkendelse af fag ved Uni-
versity of St. Andrews. Ansøgningen blev imødekommet af studienævnsformanden. 
2-3: Ansøgning fra en studerende på Klassiske studier om forhåndsgodkendelse af kurset der 
udbydes af Det Danske Institut i Athen. Ansøgningen blev imødekommet af studienævnsfor-
manden og forhåndsgodkender kurset til 10 ECTS. 
2-4:Ansøgning fra en studerende på Klassiske studier om forhåndsgodkendelse af kurset der ud-
bydes af Det Danske institut i Athen. Ansøgningen blev imødekommet af studienævnsforman-
den, således at kurset forhåndsgodkendes til merit for fagene Tekstlæsning V (10 ECTS, Græsk 
KA studieordning 2007) og Selvstuderet emne (5 ECTS, Historie KA studieordning 2010). 
 
Pkt. 3: Meddelelser: 
Email fra vejledningscentret om at uddannelsen af nye faglige vejledere blev lukket ved årsskif-
tet. Vejledningscentret havde derfor arrangeret en ekstra Introdag for nye faglige vejledere, der 
blev afholdt 27. februar 2012. Der er desuden blevet trykt en ny og mere omfattende udgave af 
Vejledningscentrets håndbog for nye faglige vejledere. Alle faglige vejledere vil modtage et ek-
semplar af håndbogen. Nyansatte vejledere vil modtage et velkomstbrev samt en opfordring til at 
kontakte vejledningscentret. 
 
Pkt. 4: Uddannelser: 

4.a.1: Orientering vedr. ny version af SDUs regelsæt for brug af computer til skrift-
lige stedprøver. De foreløbige erfaringer har gjort det nødvendigt med tilføjelse af 
3 punkter til regelsættet, vedr. hhv. opkobling på Eduroam, digitale penne og di-
spensationer. 
4.a.2.: Notat om evaluering af garantikvotientordningen. På baggrund af hørings-
svarene er det blevet besluttet at reglerne om en garantikvotient fastholdes, men der 
skal ikke længere tilbydes en forventningsafstemmende samtale med ansøgere der 
har en kvotient under 6.0. PGM orienterede om, at det ikke var muligt at fastsætte 
et karakterkrav til bestemte fag i kvote 2, f.eks. min. 6,0 i historie el. oldtidskund-
skab, men vi kan anvende som internt sorteringskriterium ved prioritering af ansø-
gerne. En validering af princippet overfor optaget i 2011 ville have givet god me-
ning og ikke sorteret ret mange fra. 
4.a.3: Orientering fra SDUB om ombygning af biblioteket, der vil komme til at på-
virke studiestart, idet de sydlige fagsale skal ryddes og bøgerne opmagasineres. 
Dette kommer til at påvirke studiestart i 2012, 2013 og måske også 2014. Efter 
ombygningen vil biblioteket have næsten dobbelt så mange studiepladser og flere 
24/7 zoner, ligesom der vil blive indrettet studie-fagsale, hvor alt materiale til et fag 
vil blive samlet.  
4.b. Forslag til ændring af praksis omkring evaluering samt justering af evalue-
ringsskemaerne fra fagrådet for historie. Fagrådet udtrykte ærgrelse over at evalue-
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ring foregår inden for undervisningen, og forslår derfor at evalueringen gøres digi-
tal. Man har forestillet sig et system, hvor man logger ind via cpr.nr. og får link 
sendt fra sekretariatet, når tid er og 3 dage til at udfylde det. Det blev fra studiele-
derens side fremført, at vi har et system, som kan håndtere digitale evaluerings-
skemaer, nemlig Blackboard, og hvor det kan ske anonymt og hvor statistikken kan 
opgøres nemt fra lærerens side samt individuelle (men anonyme) bemærkninger 
kan viderebringes. Samtidig foreslog de studerende at underviserne byttede rappor-
tering for de enkelte fag, og at der skulle ske en evaluering af de enkelte fag, når 
eksamen var overstået. 
Det blev besluttet, at fra og med efterårssemestret skal evaluering ske digitalt via 
BB, fortsat som en midtvejsevaluering og med en rapport udfyldt af underviseren 
efter de principper som blev besluttet i 2011, dvs. også kun opfølgende rapport i de 
fag der måtte have oplevet problemer. 
Mht. skemaer havde de studerendes forslag taget udgangspunkt i historiestudiets 
tidligere standardskema, som blev præsenteret i en slanket og tilpasset udgave. Før-
ste spørgsmål skulle være, hvor mange af timerne man havde deltaget i – hvor det 
var 0, skulle man anføre grunden og så ikke udfylde resten af skemaet. Behovet for 
at anføre forberedelsestiden fra de studerende blev diskuteret, og der var enighed 
om at det skulle tilføjes. Der foreslås tillige ændringer i 3 andre af spørgsmålene. 
Studienævnet besluttede, at et sådant skema som minimum skulle anvendes på de 
enkelte studier under studienævnet, men at faglederen skulle gøre det fagrelevant – 
samt at den enkelte underviser kunne udvide med nogle mere specifikke spørgsmål. 
 
4.c. Ansøgninger om ekskursionsmidler 
Studienævnet havde endnu ikke modtaget budget for 2012 og kunne derfor ikke 
endeligt behandle ansøgningerne, men overlod til studielederen evt. at bevilge 
halvdelen af årets bevilling til ansøgerne på historie-studiet. 
1: Ansøgning fra Tønnes Bekker-Nielsen om tilskud til ekskursion til Ny Carlsberg 
Glyptotek og Den Kongelige Afstøbningssamling, med ca. 40 deltagere på kurset 
”sex, løgn og laurbær”. 
4.c.2: Ansøgning fra Ulrik Langen om tilskud til ekskursion til København med ca. 
10 deltagere på kurset ”Livet i byen”. 
4.c.4: Ansøgning fra Kristine Midtgaard om tilskud til ekskursion til seminar på In-
stitut for Menneskerettigheder, København 31-5 med deltagerne på kurset ”menne-
skerettigheder i det 20. århundrede” med ca. 10 deltagere. 
4.c.5: Ansøgning fra Poul Pedersen om tilskud til studierejse til Grækenland for he-
le studiet – da der formodentlig kun rådes over ca. 1600 kr. i ekskursionsmidler på 
studiet, var der enighed om at beløbet alligevel kun ville kunne hjælpe meget lidt 
på de store omkostninger for den enkelte studerende, så det var bedre at bruge be-
villingen på et andet mindre ekskursionsmål.  
4.c.3: Ansøgning fra Tønnes Bekker-Nielsen, vedrørende censur i områdefaget ”la-
tinske indskrifter”. Faget består af studerende fra både BA, tilvalg og kandidatud-
dannelsen, der ifølge deres respektive studieordninger skal bedømmes med hhv. in-
tern og ekstern censur. Der ansøges om dispensation at alle kan blive bedømt med 
intern censur. Studienævnet afslog ansøgningen, da der i princippet skal være for-
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skelle på bedømmelser af BA og KA-studerende, og den forskel kommer f.eks. til 
udtryk i forskellig censor. 
 

 
Pkt. 5: Ansøgninger:  

5.1: Ansøgning fra studerende ved Historie, Odense om tilskud til rejse i forbindelse 
med specialeskrivning. Studienævnet imødekom ansøgningen, således at der bevilliges 
max. 500 kr. i tilskud, når der er modtaget dokumentation for rejseudgifterne. 
 
5.2: Ansøgning fra studerende ved Klassiske studier om tilbageførsel af tidligere 
bevilget merit fra Århus Universitet. Dette vil give mulighed for at tage faget Sex, 
løgn og laurbær som ordinært Historisk emne og ikke udnytte dispensationen fra 
sidste møde til at tage det på kandidatvilkår. Det ansøgte blev bevilget.  
 
5.3: Ansøgning fra en studerende ved klassiske studier, om dispensation til afleve-
ring af BA før eksamensterminen, nærmere bestemt senest 1. maj pga. graviditet. 
Ansøgningen blev imødekommet, da det ikke kræver dispensation. 
 
5.4 Ansøgning fra studerende på engelsk-studiet, som søger tilvalg på historie, 
Odense, fra efteråret om forhåndsgodkendelse af udlandsophold. Der er ønsket op-
hold på tre forskellige britiske universiteter i prioriteret rækkefølge. Der var enig-
hed om at de valgte fag udmærket kunne erstatte de forskellige fag på tilvalgsud-
dannelsen (forskelligt fra hvert universitet), men PGM skal undersøge nærmere om 
det er teknisk muligt, da de ønskede fag befinder sig både på BA og KA-tilvalget. 
Det har efterfølgende vist sig muligt, så forhåndsgodkendelsen gives med det for-
behold, at den pågældende optages på tilvalgsuddannelsen i historie, også kandi-
datdelen og at studieordningen ikke ændres i mellemtiden. 
 
5.5: Ansøgning fra studerende ved historie, Odense - tilvalg om meritoverførsel af 
fag bestået ved Århus universitet på deres grunduddannelse i historie. Tidligere er 
der givet merit til BA-tilvalget og nu blev der søgt om merit for 35 ECTS af tilval-
get med baggrund i uddannelsen fra Århus (som ikke indgår i den studerendes kan-
didateksamen). Ansøgningen blev imødekommet. 
 
5.6: Ansøgning fra en studerende ved Marinarkæologi, om dispensation for delta-
gelse i faget ”Fieldschool”, grundet praktisk erfaring tilegnet som projektansat ar-
kæolog ved Sydvestjyske Museer. Ansøgningen blev imødekommet, således at 
feltdelen af ”fieldschool” med undervisningsdeltagelse bliver merittet af den stude-
rendes egen udgravningserfaring. Vedkommende skal fortsat aflevere en skriftlig 
rapport på 15 sider. 
 
5.7: Ansøgning fra en studerende ved historie, Odense om overførsel fra Kandidat 
studieordningen 2001 til Kandidat studieordningen 2010, samt meritoverførsel af 
allerede beståede fag på denne studieordning. Ansøgningen blev imødekommet.  
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5.8: Ansøgning fra 2 studerende på historie, Odense om forlængelse af afleverings-
fristen for speciale grundet personlige omstændigheder. Ansøgningen blev imøde-
kommet for begges vedkommende, således at specialet skal afleveres den 26. juni 
2012.  
 
5.9: Ansøgning fra en studerende ved historie, Kolding om meritoverførsel af 2 fag 
á 15 ECTS bestået ved KU. Ansøgningen blev imødekommet, således at der gives 
merit for fagene Område 8 (10 ECTS), Område 9 (10 ECTS) og område 10 (10 
ECTS). 
 
5.10: Ansøgning fra en studerende ved historie, Odense om overførsel af merit for 
fag bestået på studieordning 2001, herunder fag på kandidatniveau på i alt 60 
ECTS. Ansøgningen imødekommes, således at der, på forventning om optag på 
kandidatuddannelsen 2010, gives merit for Område 5, 6 (á 10 ECTS), og område 8 
+ 9 (á 20 ECTS) 
 
5.11: Ansøgning fra en studerende ved klassiske studier, om forhåndsgodkendelse 
af kurset der udbydes af det Danske institut i Athen til at gælde for kurset Antikken 
som kulturarv (10 ECTS). Studienævnet imødekom ansøgning og forhåndsgodken-
der kurset, selv om der så ikke kan leves op til de krævede 15 ECTS. 
 
5.12: Ansøgning fra en studerende ved klassiske studier, om forhåndsgodkendelse 
af kurset der udbydes af det Danske institut i Athen med baggrund i kurset Antik-
ken som kulturarv (10 ECTS) samt dele et historisk emne (10 ECTS), således at der 
kun skal tages 5 ECTS i dette fag til efteråret med halvt pensum. Studienævnet 
imødekom ansøgningen delvist og forhåndsgodkender kurset Antikken som kultur-
arv (10 ECTS), mens den anden del af ansøgningen blev afvist.  
 

Pkt. 6: Digitale afleveringer af eksaminer 
6.a: Egne erfaringer fra vintereksamen. 
PGM havde forinden mødet anmodet undervisere og sekretærer om at indsende de-
res erfaringer med digital aflevering, fra vintereksamen. Der var indkommet svar 
fra undervisere og 2 sekretærer. Svarene blev opsummeret til at kunne deles op i 3 
kategorier: 
Kat. 1: De positive erfaringer med at alt lå på pc’en, man skulle ikke slæbe på 
mange opgaver. 
Kat. 2: De fleste svar faldt i denne kategori, og var drejede sig hovedsalig om de 
overgangsproblemer eller ”børnesygdomme”, der havde været, og som forhåbentlig 
vil blive ændret til næste eksamenstermin. 
Kat. 3: Disse svar var helt negative, og drejedes sig om at alt skulle forblive som 
det var, og man stadig ville have opgaverne i papirform. 
De studerende tilsluttede sig, at det var en stor fordel at kunne aflevere digitalt, 
hvor man end opholdt sig henne. 
Men der udestår fortsat en uafklaret printproblematik – mange vil gerne have op-
gaverne på print og hvem laver dette print? 
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Det blev nævnt som et problem, at enkelte af de digitale opgaver mangler navn i 
indholdet – der blev opfordret til at lave et sidehoved, hvor som min. navn og op-
gavetype fremgår – der kan også henvises til opgavehjælpen på studiets hjemme-
side http://static.sdu.dk/mediafiles//6/9/E/%7B69E446B6-A9DC-426C-8CE8-
A1ED80313CD3%7DOpgavehjaelp.pdf PGM vil lave en opsummering som vil 
blive fremsendt til fakultet, som en del af svaret til pkt. 6b.. 
 

 Pkt. 6.b: Høring over fakultetets udspil til generelle regler. 
Fakultetet indstiller, at der fra sommereksamen 2012 indføres elektronisk afleve-
ring af alle skriftlige eksamensopgaver (både hjemmeopgaver og skriftlige stedprø-
ver), bortset fra specialer og afleveringer med mundtligt forsvar. Studienævnet ser 
ingen problemer med hensyn til digitale afleveringer i fag, hvor der er en skriftlig 
opgave med mundtligt forsvar. Men vil ellers indsende vores erfaringer som hø-
ringssvar. 
 
 
 

Pkt. 7: Evt. 
Det blev aftalt at PGM sendte en Doodle ud, så næste møde dato kan planlægges 
hurtigst muligt, da der ikke kunne opnås overblik, om der var et kvalificeret flertal 
for næste mødedato. 
Efterfølgende har der vist sig flertal for mandag d. 19. marts kl. 13-15. 
 

 
 
 

Per Grau Møller, studienævnsformand 
/ 

Diana Brunholm, referent 
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