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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) Evalueringer 
c) Godkendelse af studieordning for Latin på Åben uddannelse (BA 

+ KA) 
5. Ansøgninger 

a) Ansøgning til introkurset på historie 
6. Evt. 

 
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 forlænget tid ved ek-
samen i fagene Demokratiet i det moderne Europa samt Historie og samfundsvidenskab grundet 
dysleksi. Ansøgningen blev imødekommet, og ugeopgaven i begge fag blev forlænget til 10 da-
ge. 
 
2-2: Ansøgning fra en studerende på historie, Odense om dispensation til at aflevere petitum 
trods overskridelse af fristen for aflevering. Ansøgningen blev imødekommet. 
 
2-3: Ansøgning fra en studerende på marinarkæologi, om dispensation til at skrive speciale på 
svensk. Ansøgningen blev imødekommet. 
 
 
Pkt. 3: Meddelelser: 
 
PGM foreslår at punktet sløjfes, og for fremtiden i stedet lægges under pkt. 4.a. 
 
 
Pkt. 4: Uddannelser: 
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PGM orienterede at tilmeldingerne til næste semesters fag stadig er åben. Historie i Odense har 
fået tilknytte Poul Steiner Jensen som ekstern lektor. Han er i gang med at skrive en lærebog til 
gymnasiet, og har i den forbindelse truffet aftale med IHKS om at han udbyder et fag til efteråret 
der hedder ”Skriv historie til gymnasiet”. Det er meningen at de studerende skal bidrage til bo-
gen. 
 
PGM orienterede om et velbesøgt præsentationsmøde for områdefagene på BA. 
 
Kandidatafslutningen for historie Odense afholdes fredag den 22. juni, Ulrik Langen holder fore-
læsningen. 
 
NAS orienterede om, at der har været udsendt en mail vedrørende hvornår underviserne for ad-
gang til studenterlisterne på Blackboard og spørger ind til hvorfor det først er den 2. juli. Tids-
punktet er ikke hensigtsmæssigt for de undervisere der ønsker at kommunikerer med deres stude-
rende inden sommerferien går i gang. PGM husker at det er noget tidligere end det plejer. NAS 
vil selv gå videre med at få listerne tilgængelige noget før. 
 
4-b: De indkomne evalueringer blev kort gennemgået, og det blev bemærket at nogle af dem var 
lidt for kortfattede, og det tegner sig især for de evalueringer hvor der ikke er benyttet skemaer. 
Det henstilles at der skrives mere end et par linjer, selv på de små fag, da det for udenforstående 
er vanskeligt at få indtryk af undervisningen. Der mangler stadig 1 evaluering fra Amerikanske 
studier, samt 3 fra historiestudiet. Det blev bemærket at hvis ikke evalueringerne kommer med 
på næste møde, vil studielederen være nødsaget til at indberette det til institutlederen. 
 
4-c: Stefan Nyord, undervisningsassistent på Klassiske studier, var kommet for at gennemgå 
baggrunden for den reviderede studieordning. Studienævnet spurgte ind til nogle specifikke te-
maer og paragraffer. Det drejede sig om  

• forudsætninger for BA-tilvalget, herunder de sproglige krav og deraf afledte sproglige 
kompetencer, som uddannelserne giver 

• om der skal stå at illustrationer tæller 1 tegn i opgaver 
• om prøver kan fravælges for at blive samlet op ved en større prøve i et efterfølgende se-

mester 
• om der skal være ekstern eller intern censur i Tekstlæsning 3 (det skal være ekstern) 
• om der gælder krav om en vis andel af eksaminerne (regnet i ECTS-point) skal have eks-

tern censur også på deltidsuddannelser. 
• om det hensigtsmæssige i at have mundtlige eksaminer uden forberedelse 
• om der ikke skal anføres omfang på pensum i disciplinerne inden for sprogfærdighed 
• når der står at ordbøger må medbringes, om det også gælder adgang til elektroniske ord-

bøger 
Den tilrettede studieordning sendes snarligt i høring hos studienævnet. 
 
Pkt. 5: Ansøgninger:  

  
5-1: Ansøgning fra en studerende på Oldtidskundskab om dispensation fra kravet om beståede 
fag under 1. års prøven inden udgangen af 2. studieår grundet sygdom, (lægeerklæringer ved-
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lagt). Ansøgningen blev imødekommet, således at 1. årsprøven skal være bestået senest ved for-
årssemestret 2013. Samtidig fik ansøgeren også dispensation, således at den mundtlige prøve, 
(som ikke er bestået), i historie og samfundsforhold tæller 5 ECTS, idet den skriftlige prøve (til 0 
ECTS) er bestået (en konsekvens af rettelsen i studieordningen på foregående møde til 3+2 
ECTS). 
 
5-2: Ansøgning fra en studerende på Historie, Odense om 4. gangs dispensation i faget Analyse-
strategier 1, grundet særlige personlige forhold ved et af de tidligere forsøg. Ansøgningen blev 
imødekommet. 
 
5-3: Ansøgning fra en studerende på Historie, Odense om forlængelse af specialeafleveringsfri-
sten grundet sygdom, (lægeerklæring vedlagt) 2-3 måneder. Ansøgningen blev imødekommet, 
således at specialeafleveringsfristen for 1. forsøg rykkes 3 måneder og specialet skal afleveres 
senest den 23. august 2012. 
 
5-4: Ansøgning fra en studerende på Historie, Kolding om forlænget tid ved eksamen i fagene 
Europa i verden 2 og Analysestrategier 2 grundet dysleksi, (erklæring vedlagt). Ansøgningen 
imødekommes således at der til faget Europa i verden 2 gives 100 % forøgelse af forberedelses-
tiden (60 min. i alt), og til faget Analysestrategier 2 gives 50 % forøgelse af eksamenstiden (3 
dage i alt). 
 
5-5: Ansøgning fra en studerende på Historie, Odense om dispensation til at indstille sig til reek-
samen uden at have deltaget i den ordinære prøve grundet uheldigt sammenfald med familiære 
begivenheder i udlandet. Ansøgningen blev imødekommet. 
 
5-6: Ansøgning fra en studerende på Klassiske studier om dispensation til at erstatte fagene over-
sættelsesproblematik og idehistorie (i alt 15 ECTS) med Hebraisk propædeutik 1 (15 ECTS). 
Ansøgningen blev ikke imødekommet, og der henvises til at tage fagene der udbydes efter over-
gangsbestemmelserne i den nye studieordning. 
 
5-7: Ansøgning fra en studerende på Historie, Odense om dispensation fra kravet om deltagelse i 
eksamen i fag under 1. årsprøven. Da den studerende er blevet udskrevet, behandlede studienæv-
net sagen under forbehold af forventet genoptag, og imødekom ansøgningen, således at hun har 
mulighed for at fortsætte på studiet og deltage i prøver under 1. årsprøven det næste år, Fagene 
skal være4. 
 
5-8: Ansøgning fra en studerende ved Klassiske studier, om meritoverførsel af tidligere læst cen-
tralfag ved Århus Universitet, til et tilvalg i historie. Da ansøgeren har et BA-bevis  i oldtids-
kundskab/historie, blev ansøgningen imødekommet, således at dele af det læste centralfag i hi-
storie ved Århus Universitet meritoverføres til et 50 ECTS kandidattilvalg. 
 
5-9: Ansøgning fra en studerende på Amerikanske studier, om merit for fag bestået ved Ohio 
University. Ansøgningen blev imødekommet, således der tildeles merit for 3 x 10 ECTS. 
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5-10: Ansøgning fra en studerende ved Historie, Odense om merit for fag bestået ved University 
of Utah og Brigham Young University. Ansøgningen blev imødekommet, således der tildeles 
merit for Område 3 (tiden efter 1648). 
 
5-11: Ansøgning fra en studerende ved Historie, Odense (tilvalg – BA) om merit for fag bestået 
ved Københavns Universitet. Ansøgning blev imødekommet, således der tildeles merit for områ-
de 4. 
 
5-12: Ansøgning fra en studerende på oldtidskundskab om dispensation til at bruge faget ”histo-
risk emne” (10 ECTS) og ”valgfag” (10 ECTS) til ”propædeutisk latin 2/3” (20 ECTS). Ansøg-
ningen blev imødekommet.  
 
5-13: Ansøgning fra en studerende på oldtidskundskab om dispensation til at bruge faget ”histo-
risk emne” (10 ECTS) og ”valgfag” (10 ECTS) til ”propædeutisk latin 2/3” (20 ECTS). Ansøg-
ningen blev imødekommet.  
 
 
5-a: Den indkomne budget-ansøgning til dette års RUS intro på Historie Odense blev bevilget 
med i alt 8.200 kr., hvoraf de 5.000 kr. går til hytteturen. Der ventes også en ansøgning fra Klas-
siske Studier og Historie i Kolding samt Amerikanske Studier (den nye BA-uddannelse). 
  
 
 
Pkt. 6.: Evt.: 
PGM udsender en doodle til fastlæggelse af næste møde. 

 
Mødet sluttede 14.45 

 
 

Per Grau Møller, studienævnsformand 
/ 

Diana Brunholm, referent 
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