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Studienævnets medlemmer var indkaldt med følgende dagsorden 
 

Dagsorden: 
 

 
 

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

a) Orientering 
b) Evalueringer 
c) Indstilling af ny fagleder på Klassiske studier 

4. Ansøgninger 
a) Ansøgning til introkurset på Amerikanske studier 

5. Indstilling af nye studienævnsmedlemmer 
6. Evt. 

 
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden.  
 
1-1: Pkt. 3.c udgår efter indstilling fra fagmiljøet, samt tilføjelse af pkt. 5. Dagsordenen blev herefter 
godkendt. 
 
 
Pkt. 2: Ekspederet siden sidst. 
 
2-1: Ansøgning fra en studerende på historie, Odense om dispensation til forlænget tid ved ek-
samen i faget Europa i verden 2 grundet dysleksi. Ansøgningen blev imødekommet, således at 
forberedelsestiden blev forlænget med 100 % (i alt 60 min.) 
 
2-2: Ansøgning fra en studerende på historie, Odense om ændring i sammensætningen af et god-
kendt individuelt tilrettelagt tilvalg, 45 ECTS. Ansøgningen blev imødekommet. 
 
 
Pkt. 3: Meddelelser: 
 
3-a: PGM orienterede om en mail fra Humanistisk fakultet med resultatet af høringen om ny stu-
dienævnsstruktur. For dette studienævn sker der den ændring af Amerikanske studier går ud og 
bliver lagt sammen med Engelsk i et studienævn for Engelsk og Amerikanske studier. Vores 
studienævn får nyt navn, Studienævn for Historie, Klassiske studier og Marinarkæologi og be-
holder den nuværende 5+5 pladser ifølge forslaget – Studienævnet har ingen bemærkninger til 
sammensætningen af antallet af medlemmer i studienævnet. Mht. områderepræsentation foreslår 
PGM at Marinarkæologi får Amerikanske studiers pladser i studienævnet, men dette vil blive 
drøftet på næste møde.  
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PGM orienterede om Historiestudiets Kandidatafslutning der blev afholdt fredag den 22. juni. 
Der var 18 kandidater der blev markeret, heraf var over halvdelen mødt frem m. pårørende, og 
arrangementet forløb fint, til trods for sygdomsbetinget afbud fra Ulrik Langen til festforelæs-
ningen/afskedsforelæsningen, som i stedet blev læst op af Lars Bisgaard. 
 
PGM orienterede om referatet fra Aftagerpanelets møde den 15. maj 2012. Referatet er udsendt 
til studienævnets medlemmer pr. mail. 
 
PGM og LBM orienterede om et møde vedrørende uddannelsesberetning for Oldtidskundskab 
der blev afholdt den 19. juni 2012. LBM bemærkede, at mødet havde været nyttigt og kunne 
betragtes som en opvarmning til akkrediteringen af Oldtidskundskabsuddannelsen, der vil foregå 
i 2015. Alle studier skal igennem denne uddannelsesberetning, hvor studiernes aktuelle svaghe-
der og styrker bliver drøftet. 
 
3-b: PGM gennemgik de indkomne evalueringer. Nu er alle fag evalueret.  
Faget Historisk formidling har i år lavet en mundtlig evaluering, som studienævnet kunne se på 
DVD. PGM mener at evalueringen har 2 mangler. For det første har de evalueret faget, og ikke 
undervisningen og for det andet, så er det ikke muligt at høre hvad intervieweren spørger om. 
Dette er dog nok ikke en evalueringsform der vil blive særlig udbredt, og der gøres således ikke 
foranstaltninger til at ændre på det. PGM bemærker at der i den skriftlige rapport fra underviser-
ne er en anke over de tekniske mangler der er på IHKS, så underviserne har været nødsaget til at 
låne udstyr af andre institutter, der velvilligt har stillet det til rådighed.  
PGM bemærker at evaluering er vigtig, da ACE Danmark stiller krav om det i forbindelse med 
akkreditering af uddannelserne – derfor skal vi kunne dokumentere det (hvilket studienævnets 
behandling heraf er udtryk for). 
Det bemærkes også at det ikke er alle der har medsendt evalueringsskemaerne, men kun rappor-
terne. 
 
En underviser har ekstraordinært evalueret sit BA seminar (ved at fremsende nogle studerendes 
udførlige kommentarer). KA spørger hvorfor BA seminarer ikke er med i gruppen af fag der skal 
evalueres. PGM oplyser at der ikke har været tradition for at evaluere på BA seminarer tidligere, 
og man også skal overveje om en evaluering skal være en midtvejs eller slutevaluering. MN me-
ner ideen med evaluering af BA seminar er god, men at evalueringen først skal finde sted når BA 
projektet er afleveret. 
PGM mener at det ikke vil være hensigtsmæssigt at evaluere når BA projektet er afleveret, da det 
er seminaret der skal evalueres. MRN mener også at der bør være evaluering af BA seminarer og 
det blev besluttet at man fremover også skal evaluere på BA seminarer som slutevaluering, når 
de er ved at være afviklet.  
 
Pkt. 4: Ansøgninger 
 
4-a: Ansøgning fra Amerikanske studier til Introforløb for kommende BA studerende. De penge 
der er på Amerikanske studiers Annuum er udregnet efter sidste års studenterantal, hvor man kun 
havde kandidatuddannelsen, og der er således ikke penge at give til Introforløbet i år, hvor der pt. 
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er 40 ansøgere på BA uddannelsen som 1. prioritet. JB vil gå videre til fagkollegiet for Ameri-
kanske studier for at høre hvad der så kan gøres. 
 
4-b-1: Ansøgning fra en kandidatstuderende på Historie, Kolding om forhåndsgodkendelse af 
udenlandsophold på Bath Spa University med vægt på fag inden for Heritage Management. An-
søgningen blev imødekommet, og studienævnet opfordrer til at der indgås en learning agree-
ment. 
 
4-b-2: Ansøgning fra en BA-studerende på Historie, Kolding om merit til område 4 med bag-
grund i speciale skrevet indenfor Oplevelsesøkonomi ved Aarhus Universitet (med stærkt histo-
risk præget emne med litteratur og vejleder fra historie). Ansøgningen blev imødekommet, såle-
des at der gives merit for område 4 (10 ECTS). 
 
4-b-3: Ansøgning fra en studerende på Amerikanske studier om at genoverveje afslaget på 4. 
gangs dispensation til 2 eksamener, samt om lov til at indstille sig til reeksamen uden at have 
deltaget i den ordinære prøve. Ansøgningen blev, for så vidt angår 4. gangs dispensationen, imø-
dekommet, da der nu er fremsendt begrundelser, som bevidner, at ansøgeren har haft særlige 
grunde til ikke at deltage i eksamen. Derimod kan den studerende ikke gå til reeksamen i august, 
da fagene er efterårssemesterfag, som har en midtterm eksamen her til efteråret.  
Det anbefales derfor at den studerende følger faget og derefter går til eksamen. 
 
4-b-4: Ansøgning fra en studerende på Amerikanske studier, om 4. gangs dispensation til eksa-
men i faget Topics in American culture. Ansøgningen blev imødekommet, da der forelægger 
særlige omstændigheder. 
 
4-b-5: Ansøgning fra en studerende på Historie, Odense, om genovervejelse af en tidligere an-
søgning, hvor der søges om lov til at forblive indskrevet på ældre studieordning, da vedkom-
mende kun mangler at skrive speciale . Da praksis på universitetet (jvf. studiekontor og humani-
stisk fakultet) er, at studerende i en sådan situation kan forblive på ældre studieordninger, blev 
ansøgningen imødekommet, dog således at der gives max. et år fra dd. til afvikling af specialet. 
 
4-b-6: Ansøgning fra en studerende på Amerikanske studier, om merit for et fag bestået ved 
summer school Freie Universität, Berlin (ialt 15 ECTS). Ansøgningen blev imødekommet, såle-
des at der gives merit svarende til 10 ECTS i faget Journey to America, som hun p.gr.a. sygdom 
ikke kunne deltage i eksamen i. 
 
4-b-7: Ansøgning fra en studerende på Amerikanske studier, om merit for 45 ECTS bestået ved 
University of Wyoming. Ansøgningen blev imødekommet, således at der gives merit for 40 
ECTS, da der ikke er plads til mere på uddannelsen. 
 
4-b-8: Ansøgning fra en studerende på Klassiske studier om dispensation til at tage faget Sprog-
færdighed III, græsk i stedet for Traditionshistorie. Ansøgningen blev imødekommet. 
 
4-c: Udgår efter ønske fra fagmiljøet. 
 
Pkt. 5: Indstilling af nye studienævnsmedlemmer:  
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Studenterrepræsentanten fra Amerikanske studier Rasmus Overgaard Herrig ønsker at udtræde af 
studienævnet, da han til efteråret skal til USA på udlandsophold. Da der ikke er en suppleant på 
opstillingslisten, skal der udpeges et nyt medlem. ROE indstiller på de studerendes vegne 
stud.mag. Jacob Bødker til posten, hvilket studienævnet kan tiltræde. 
Mogens Rostgaard Nissen er bevilliget orlov fra SDU fra 1. august, og må derfor også udtræde 
af studienævnet. Her er der heller ingen suppleanter på listen. Medarbejderne i Kolding afgør på 
et møde torsdag den 28. juni hvem der skal overtage hans plads i studienævnet. Valget er faldet 
på lektor Tønnes Bekker-Nielsen – dette kan studienævnet også tiltræde. 
PGM vil undersøge de præcise retningslinjer for nye medlemmers indtræden i studienævnet. 

  
 
Pkt. 6.: Evt.: 
Fastsættelse af næste møde. Næste møde bliver afholdt tirsdag den 28. august 2012 fra kl. 10-12 
i mødelokale 6. 
PGM takkede MRN for hans 3½ års aktive indsats i studienævnet. 
 
 

 
Mødet sluttede 11.10 

 
 

Per Grau Møller, studienævnsformand 
/ 

Diana Brunholm, referent 
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