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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 
5. Ansøgninger 
6. Høring over SDUs udviklingskontrakt 
7. Evt. 

 
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden.  
 
1-1: Dagsorden blev godkendt. 
 
Pkt. 2: Ekspederet siden sidst. 
2-1: Ansøgning fra en studerende på amerikanske studier om 6 ugers forlængelse af afleverings-
fristen for speciale pga. sygdomslignende forhold. Ansøgningen blev imødekommet af studie-
nævnsformanden. 
 
Pkt. 3: Meddelelser: 

Orientering om ”De studerendes dag”, som er en del af ”De studerende i centrum”. 
Formålet med ”De studerendes dag” er at lave en dag, som står i de studerendes 
tegn, dvs. lave en række aktiviteter, der er planlagt af, gennemført af og har en inte-
resse for studerende. Arrangementet afholdes tirsdag den 17. april 2012 kl.10-14, 
og direktionen har besluttet at dette tidsrum skal være undervisning- og eksamens-
frit. Der vil være aktiviteter på Campus Sønderborg og Campus Kolding, mens stu-
derende fra Campus Slagelse og Campus Esbjerg vil blive tilbudt gratis transport 
frem og tilbage mellem deres campus og Campus Odense. 
Ingen af de studerende i studienævnet kendte noget til aktiviteternes indhold. 

 
Pkt. 4: Uddannelser: 

4.a.1: Det humanistiske fakultet har udsendt resultatet af høringen vedr. afleve-
ringsfristen for bachelorprojekter. Resultatet blev at der skal være mulighed for to 
afleveringsdatoer, den 1. september og den 1. februar. Det er så op til studierne at 
fastsætte, hvorvidt den studerende skal have frit valg imellem de 2 datoer eller om 
man vil fastsætte at en af datoerne er den egentlige afleveringsdato, og den anden 
er undtagelsen. Studienævnet besluttede at fortsætte med 1 afleveringsfrist, nemlig 
den 1. september. 
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4.a.2: Orientering fra eksamenskontoret vedrørende mail sendt til studerende der 
ikke lever op til reglen omkring deltagelse i eksaminer under 1. års prøven. De stu-
derende har fået en frist til den 27. marts 2012 til at indsende en dispensationsan-
søgning til studienævnet. De studerende der ikke søger inden denne dato, vil blive 
udmeldt fra deres studie. Der er tale om 4 studerende på historie-Kolding, 18 på hi-
storie-Odense og 6 på Oldtidskundskab. Da næste møde i studienævnet vil ligge i 
slutningen af april, foreslår PGM at motiveret ansøgninger kan blive positivt for-
mandsbehandlet. Studienævnet giver PGM bemyndigelse til at formandsafgøre dis-
se. 
 
4.a.3: Orientering fra eksamenskontoret vedrørende mail sendt til studerende der 
har brugt  3 eksamensforsøg på en prøve. De studerende har fået en frist til den 28. 
marts 2012 til at indsende en dispensationsansøgning til studienævnet. De stude-
rende der ikke søger inden denne dato, vil blive udmeldt fra deres studie. Der er ta-
le om to studerende på historie-Odense og 1 studerende på historie-Kolding. An-
søgningerne afventer næste studienævnsmøde. 
 
4.a.4: Orientering om studiekontorets procedure for sagsbehandling af ansøgere til 
kandidatuddannelser på det humanistiske fakultet. For at lette adgangen til informa-
tion og sagsbehandling har det humanistiske fakultet udpeget en modtager pr. ud-
dannelse af de ansøgninger der skal til vurdering. For at lette vurderingen af ansø-
ger uden direkte adgangsgivende grundlag, har studiekontoret fastsat følgende pro-
cedure for den fremtidige behandling af vurderingerne hos de vurderingsansvarlige:  
1: De enkelte uddannelser på det humanistiske fakultet udpeger en kontaktper-
son/vurderingsansvarlig pr. uddannelse. Disse personer tildeles adgang til sagsbe-
handlingssystemet (Backend). 
2: Studiekontoret modtager ansøgninger elektronisk og rykker evt. for manglende 
bilag før og umiddelbart efter de respektive ansøgningsfrister. 
3: Ansøgere med adgangsgrundlag, der ikke umiddelbart vurderes at være ad-
gangsgivende sorteres fra til vurdering eller får afslag 
4: Ansøgningerne sendes samlet til vurdering hos de udpegede kontaktpersoner 
5: Ansøgningerne sendes retur til studiekontoret, der optager eller formidler afslag. 
 
Denne procedure er fastsat med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiden. 
 

 
Pkt. 5: Ansøgninger:  

5.1: Ansøgning fra en kandidatstuderende på historie, Odense om dispensation til 
udvidelse af faget Jødisk modstand mod Holocaust i Øst- og Vesteuropa fra 10 
ECTS til 15 ECTS for at kunne udfylde sin ramme på 75 ECTS. Ansøgningen blev 
imødekommet under den forudsætning at petitum øges fra 1200 til 1800 sider og 
sidetallet på den skriftlige hjemmeopgave øges fra 20-25 til 25-35 sider. 
 
5.2: Ansøgning fra en kandidatstuderende på engelsk, Odense om dispensation til 
ændret eksamensform i faget Political fictions, der udbydes af amerikanske studier. 
Eksamensformen i kurset er skriftlig hjemmeopgave, men i ansøgerens studieord-
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ning er der krav om, at et af kurserne (forskningsseminar) afvikles som mundtlig 
eksamen. Ansøgningen blev imødekommet, da den ønskede eksamensform er mu-
lig og underviseren accepterer det.  
 
5.3: Ansøgning fra en studerende på marinarkæologi, om forlængelse af fristen for 
aflevering af speciale. Ansøgningen afvises da ophold i hjemlandet p.gr.a. VISA-
problemer og fuldtidsarbejde ikke betragtes som gyldig grund til udsættelse af afle-
veringsfristen. Den studerende må derfor gå i 2. eksamensforsøg på specialet. 
 
5.4: Ansøgning fra en BA-studerende ved historie, Odense om dispensation fra 
kravene om bestået fag der indgår i 1. årsprøven inden udgangen af 2. studieår. Fa-
get er historisk informationssøgning, som ansøgeren fremlagde en plan for afvik-
lingen af i efterårssemestret sammen med et par andre fag. Ansøgningen blev imø-
dekommet. 
 
5.5: Ansøgning fra studerende på amerikanske studier om forhåndsgodkendelse af 
fag på 20 ECTS, der udbydes på Institut for statskundskab, Københavns Universitet 
– Amerikansk Politik. Ansøgningen blev imødekommet, således at faget kan tælle 
for to kursusfag á 10 ECTS. 
 

Pkt. 6: Høring over SDUs udviklingskontrakt. 
Studienævnet har ingen bemærkninger hertil, udover at notere sig, at der på flere 
uddannelsesområder sættes rent kvantitativt mål op. 
 

Pkt. 7: Evt. 
Det blev aftalt at PGM sendte en Doodle ud, så næste møde dato kan planlægges 
hurtigst muligt. 

 
Mødet sluttede 13.45. 

 
Per Grau Møller, studienævnsformand 

/ 
Diana Brunholm, referent 
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