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Referat af møde i Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Områdestudier mandag 
den 30. Januar kl.10.01 i mødelokale 6. 

 
Møde nr.:  1 
 
Til stede var:  Per Grau Møller, lektor 
  Nils Arne Sørensen, lektor deltog fra pkt. 5.d 
                                            Lars Boje Mortensen, professor deltog fra pkt. 7 
  Jørn Brøndal, lektor 

Mogens Rostgaard Nissen, lektor 
Tina Bang Ebbesen, stud.mag. forlod møde efter pkt. 6.0 
Rejhan Bosnjak, stud.mag. 
Nicolai Holmgaard Schmidt, stud.mag. 
Karina Bremholm Abelin, stud.mag. 
Louise Lund Kristensen, faglig vejleder, klassiske studier(observatør) 
(forlod mødet under pkt. 6.12) 
Stephanie Aziz, faglig vejleder, amerikanske studier (observatør) 
Referent: Diana Brunholm, sekretær. Referere via diktafon 
 

 
 
 
Fraværende med afbud:  

 
                      

Michael Nielsen, faglig vejleder (observatør)  
 Britta Wichmann, sekretær 
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Studienævnets medlemmer var indkaldt med følgende dagsorden 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Konstituering – valg af næstformand 
3. Ekspederet siden sidst 
4. Meddelelser 
5. Uddannelser 

a) Orientering 
b) Evalueringer 
c) Klassiske studier – Antik kursus i Athen 
d) Ansøgninger 

6. Ansøgninger 
7. Fastlæggelser af forårets møder 
8. Evt. 

 
 

 

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden. 
 
1-1: Dagsorden blev godkendt, med tilføjelse af pkt. 5.e Høringssvar vedr. ny studieordning for 
BA i amerikanske studier, og pkt.5.f. Høring om gruppeeksamener. 
 
 
Pkt. 2: Konstituering af næstformand. 
 
Nicolai Holmgaard Schmidt blev enstemmigt valgt til næstformand. 
 
Pkt. 3: Ekspederet siden sidste møde. 
 
3-1: Ansøgning fra en studerende på individuelt tilrettelagt sidefag om ændring i fagsammen-
sætningen. Ansøgningen var imødekommet af studielederen. 
3-2: Ansøgning fra studerende på Historie, Kolding om forlænget eksamenstid grundet dysleksi. 
Ansøgningen blev hastebehandlet af studielederen, således at der til faget Europa i verden 1 gi-
ves 100 % forøgelse af forberedelsestiden og til faget Norden i 1800 tallet gives 100 % forlæn-
gelse af forberedelsestiden. 
Punkt 3.3 blev rykket til punkt 6.0 
 
 
 
Pkt. 4: Meddelelser 
PGM orienterede om Valg undervejsmessen der vil foregå den 29/2 - 2012 og Åbent hus arran-
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gementet der vil foregå den 3/3 - 2012. Begge arrangementer vil foregå på Campustorvet. Histo-
rie, Odense, Klassiske studier samt Amerikanske studier har alle en stand ved Valg undervejs 
messen. Historie, Odense og Klassiske Studier deltager i Åbent Hus. Historie, Kolding holder 
deres Åbent hus arrangement i forbindelse med Forskningens døgn i slutningen af april. PGM 
anbefalede at Marinarkæologi deltager i Valg undervejs for at tiltrække danske studerende. 
 
 
Pkt. 5: Uddannelser 
 

a.1) PGM orienterede om censorberetningen fra censorkorpset for Engelske studi-
er. En fin beretning der kan give stof til eftertanke mht. serviceringen af censorer. 
a.2) En enkelt censorindberetning til Historie, Odense. 
b) Evalueringsrapporter fra Amerikanske studier for fagene William Faulkner´s 
and Cormac McCarty´s America, Modern Times, Theory and method in American 
studies, Topics in American Culture: The Civil War in American Culture og Major 
problems in American foreign relations.De gav ikke anledning til bemærkninger. 
c) Sommerkursus arrangeret af Det Danske Institut i Athen (DIA), Århus Universi-
tet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet i fællesskab. Kurset kan give 
op til 15 ECTS. PGM foreslår at interesserede studerende skal søge individuelt om 
forhåndsgodkendelse af kurset. 
Godkendes kurset hos den enkelte studerende til 15 ECTS, betaler IHKS 1/3 del af 
kursusbeløbet. 1/3 del bliver dækket af en bevilling fra G.E.C. Gads Fond, og den 
studerende skal selv betale den sidste 1/3 del. Hvis ikke man kan få 15 ECTS for-
håndsgodkendt, må man selv sørge for at få betalt det manglende beløb. Det Dan-
ske Institut i Athen har den endelige udvælgelse af de studerende. 
d) Ansøgning om særlig tilrettelagt områdefag fra Mogens R. Nissen, Historie-
Kolding. Målet med kurset er at anvende danske karikaturtegninger til at skrive 
danmarkshistorie. Der er ønske om at lave en e-bog og evt. en udstilling i samar-
bejde med eksterne partnere. Der blev spurgt ind til copyright rettigheder, og dette 
er der taget højde for i udvalget af materialet. Eksamensformen vil være en skriftlig 
opgave på maks 10 sider, der skrives i løbet af kurset, samt ved afslutningen af kur-
set en mundtlig eksamen på 30 min. med afsæt i opgave. ??? 
Pensummet er som normalt 1200 sider, dette foreslås indeholde 150 sider obligato-
riske tekster  af metodisk-teoretisk karakter. Dette blev godkendt. 
e) Kommentarer fra censorformanden for engelske studier til BA studieordningen i 
Amerikanske studier. Jørn Brøndal gennemgik lærerkollegiet for Amerikanske stu-
diers svar på censorformandens kommentarer. Studienævnet godkendte høringssva-
ret. 
f) Orientering om møde om genindførelse af gruppeprøver. Studienævnet har fra 
censorformanden for historie modtaget en orientering om genindførelse af gruppe-
prøver til eksamen i forb. med indkaldelse af censorkorpser til møde med ministe-
riet vedr. udfærdigelse af generelle retningslinjer.  
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Studienævnet har med tilfredshed noteret sig at muligheden for gruppeprøver igen 
er tilstede, men har ingen specifikke kommentarer til udfærdigelsen af retningslin-
jer. 
 
 

Studienævnsformanden foreslog at pkt. 7 tages før pkt. 6, så den kommende studenterrepræsen-
tant for Amerikanske studier, der overværede mødets åbne punkter, kan være med til at planlæg-
ge de kommende møder.  
 
Pkt.7: Fastlæggelse af forårets møder. 
Studienævnet blev enige om afholdelse af møder i ugerne: 9, 13, 17, 22 og 26. Næste møde bli-
ver tirsdag den 28/2 kl. 14.15. 
 
Pkt. 6: Ansøgninger. 

6.0) Ansøgning fra studerende på Klassiske studier, om lov til at følge kurset latin-
ske indskrifter, og herefter få meritten overført til at gælde for faget Lange linjer 2. 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
6.1) Ansøgning fra studerende ved Amerikanske studier om meritoverførsel af fag 
bestået ved Ohio University. Ansøgningen blev imødekommet. 
 
6.2)Ansøgning fra studerende ved Klassiske studier om merit samt pensumsreduk-
tion i faget Græsk 3, på baggrund af at græsk 1 og 2 er bestået efter en tidligere 
studieordning. Ansøgningen blev imødekommet, således at der gives merit den 
skriftlige prøve.  
 
6.3) Ansøgning fra studerende ved Klassiske studier om overførsel af merit for fag 
bestået ved Århus Universitet. Ansøgningen blev imødekommet, således at der til-
deles merit for fagene Propædeutisk græsk 1 (10 ECTS) og Propædeutisk græsk 
2/3 (20 ECTS). 
 
6.4)Ansøgning fra studerende ved Klassiske Studier, Odense om overførsel af me-
rit for fag bestået ved Århus Universitet, med forhåndsgodkendelse. Ansøgningen 
blev imødekommet til at gælde for valgfag. 
 
6.5) Ansøgning fra studerende ved historie, Kolding om at læse et kandidat fag, på 
trods af den studerende er på BA uddannelsen. Ansøgningen blev imødekommet, 
således at faget læses på kandidat vilkår. 
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6.6) Ansøgning fra studerende ved Amerikanske studier om forhåndsgodkendelse 
af udenlandsk studieophold ved Freie Universität i Berlin. Ansøgningen blev imø-
dekommet. 
 
6.7) Ansøgning fra studerende ved Historie, Kolding om merit for fag bestået ved 
en påbegyndt, men ikke afsluttet uddannelse i Økonomi og miljøplanlægning, 
SDU, Esbjerg. Ansøgningen blev imødekommet, således der gives merit for faget 
Historie og samfundsvidenskab (10 ECTS). 
 
6.8) Ansøgning fra studerende ved Amerikanske studier, vedrørende forlængelse af 
orlov/udsættelse af 3. forsøg på specialet. Ansøgninger vedrørende orlov ligger 
uden for studienævnets kompetence, ansøgning blev således behandlet som en an-
søgning om udsættelse af 3. forsøg på specialet. Ansøgningen blev ikke imøde-
kommet, da begrundelsen (arbejde og familie) ikke er studierelevant, jvf. studie-
nævnets praksis. 3. forsøg på specialet skal således påbegyndes ved orlovens op-
hør, dvs. 1-2-2012. 
 
6.9) Ansøgning fra studerende ved Amerikanske studier, om at deltage i reeksa-
men, selvom den studerende ikke har deltaget i den ordinære eksamen i faget Em-
ner i amerikanske studier, grundet tekniske problemer med eksamenstilmelding. 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
6.10) Ansøgning fra studerende ved Klassiske studier, om dispensation til afleve-
ring af BA projekt den 1/5. Sagen udsættes med henblik på indhentelse af yderlige-
re oplysninger. 
 
6.11) Ansøgning fra studerende ved Historie, Odense om tilskud til rejse i forbin-
delse med specialeskrivning. Studienævnet imødekom ansøgningen, således at der 
bevilliges 500 kr. i tilskud, når der er modtaget dokumentation for rejseudgifterne. 
Desuden bedes specialevejlederen anbefale rejsen. 
 
6.12) Ansøgning fra studerende ved Klassiske studier/Historiestudiet Odense om 
forhåndsgodkendelse af kurset der udbydes af Det Danske Institut i Athen. Studie-
nævnet imødekom ansøgning og forhåndsgodkender kurset til 15 ECTS. 
 
6.13) Ansøgning fra studerende, om lov til at skrive speciale efter studieordning 
1999. Der var enighed om, at en så gammel studieordning kan der ikke gives di-
spensation for. Den studerende viser sig efterfølgende at være indskrevet på histo-
riestudiet efter studieordning 1996. Sagen blev udsat til næste møde med henblik 
på udfærdigelse af meritskema. 
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6.14) Ansøgning fra studerende ved Klassiske studier om forhåndsgodkendelse af 
kurset Sex, løgn og laurbær der udbydes på BA til faget Tekstlæsning IV der udby-
des på Kandidatstudiet. Ansøgningen blev imødekommet, således at faget læses 
med et pensum på 1200 sider. 
 
6.15) Ansøgning fra studerende på Historie, Odense om forhåndsgodkendelse af 
praktikophold ved VUC Vest. Ansøgningen blev imødekommet, og praktikophol-
det godkendes til 15 ECTS, i henhold til den pågældendes studieordning fra 2001 
(som der tidligere er givet dispensation fra). 
 
 

Pkt. 8: Evt.. 
NAS mente at ideen med kurset udbudt af Det Danske Institut i Athen var en god ide og at studi-
erne burde lade sig inspirere af det. Studienævnet er positive indstillet over for denne slags kur-
ser.  
Desuden var der enighed om, at næste møde burde indeholde punkterne: 

• evalueringspraksis 
• erfaringer fra digital aflevering og håndtering af skriftlige eksamensopgaver. 

 
Mødet sluttede 11.30 
 
 

Per Grau Møller, Studienævnsformand 
/ 

Diana Brunholm, referent og sekretær 
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