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Studienævnets medlemmer var indkaldt med følgende dagsorden 
 

Dagsorden: 
 

 
Dagsorden: 
 

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

a) Orientering 
b) Frafald og forsinkelser 
c) Evaluering af studiestarter 
d) Tidsperspektiv i drøftelser af årshjulet 

4. Ansøgninger  
a) Ansøgning om støtte til markering af Rubicons jubilæum 
b) Dispensationer 

5. Evt.  
 

 

 
 
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden.  
 
1-1: Dagsorden blev godkendt. 
 
 
Pkt. 2: Ekspederet siden sidst. 
 
2-1: Ansøgning fra Therkel Stræde om godkendelse af projektundervisning i faget The German 
Jews 1933-45 således at kandidater indskrevet på Kandidatstudieordningen 2010 har mulighed 
for at tage eksamen som projektarbejde af et omfang af 15-20 sider. Projektet vil have form af: 
1) En opgave der i vanlig akademisk form redegør for et selvvalgt historisk emne indenfor kur-
sets emnekreds, og 2) et eller flere korte, prægnante dilemmaer, der med udgangspunkt i den i 
opgaven behandlede tematik opstiller et konkret problem, som egner sig som grundlag for grup-
pediskussion blandt folkeskoleelever i 8.-10. klasse med henblik på at belyse væsentlige histori-
ske og etiske aspekter af de tyske jøder situation i perioden 1933-45. Ansøgningen blev imøde-
kommet af formanden. 
 
2-2: Ansøgning fra en studerende på Klassiske studier om dispensation til at følge Kandidatstu-
dieordningen 2007 for historie, da den modsat Kandidatstudieordningen 2010 for historie giver 
mulighed for en større fri opgave. Ansøgningen blev imødekommet af formanden. 
 
Pkt. 3: Uddannelser: 
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3-a-1: Orientering fra fakultetet vedrørende evaluering af erfaringerne med digitale afleveringer 
ved sommereksamen 2012. Alle studienævn er blevet bedt om at drøfte erfaringerne med digitale 
afleveringer, studie og eksamenssekretærer samt IT udvalget har tillige drøftet erfaringerne med 
digitale afleveringer. Disse erfaringer har været drøftet på mødet den 24/9 – 2012 i Uddannelses-
rådet. Fakultetet har besluttet, at ved vintereksamen 2012/2013 skal de elektroniske afleveringer 
omfatte alle skriftlige stedprøver samt mere end 1 hjemmeopgave pr. studium (bachelor, kandi-
dat samt tilvalg tæller for et studium). Det skal tilstræbes at mindst halvdelen af hjemmeopga-
verne afleveres elektronisk.  
Alle studier under studienævnet afleverede alle opgaver digitalt i sidste termin – derfor ingen 
ændring. PGM orienterede om at det endnu ikke er muligt at aflevere specialer elektronisk, da 
biblioteket ikke har kapaciteten til at håndtere speciale elektronisk endnu. 
 
3-a-2: Censorrapport fra sommerreeksamen samt BA projekter 2012 på Historie, Odense.  
 
3-a-3: Uddannelsesberetninger fra Amerikanske studier, Historie Odense og Kolding. Klassiske 
studier har været igennem tidligere. Der var ingen kommentarer. NAS bemærker til Historie, 
Odense punktet Styrkelse af sekretariatsfunktionen og denne stabilitet, at der er behov for at se-
kretariatsfunktionen bliver optimeret, og det tillige er det censorrapporten også til dels nævner. 
PGM oplyser af Fakultetet planlægger at samle op og optimere sekretariatsfunktionen. TBN op-
lyser at der også er behov for optimering af sekretariatsfunktionen i Kolding. 
 
PGM orienterede om de udsendte rekvisitioner fra hhv. Historie, Odense + Kolding, Klassiske 
studier, Marinarkæologi samt Amerikanske studier. For Amerikanske studier gælder det dog at 
litteraturdelen mangler (den er siden fremsendt til orientering). 
 
PGM orienterede om et udkast til en ny lov om akkreditering som er sendt til høring i studie-
nævnet, der går på institutionsakkreditering i modsætning til uddannelsesakkreditering som der 
er nu. De uddannelsesberetninger studierne skal lave er en del af denne proces. Flere udtrykker 
tilfredshed med udsigten til en institutionsakkreditering modsat en uddannelsesakkreditering, da 
en uddannelsesakkreditering kræver enormt mange administrative ressourcer, og uddannelsesbe-
retninger og det opfølgende møde med dekanat og institutleder er målrettede og gavnlige. 
 
 
3-b: Som et led i SDUs kvalitetspolitikker skal studienævnet behandle spørgsmålene om forsin-
kelser og inaktiviteter. Studielederne har fået tilsendt lister over hhv. forsinkede studerende som 
der har skullet afholdes samtaler med, og inaktive studerende der skulle laves en skriftlig aftale 
med. Studerende i den sidste kategori, der ikke har reageret på henvendelserne vil blive smidt ud 
fra studiet.  
PGM har udarbejdet en oversigt over de afviklede samtaler. 17 har været indkaldt p.gr.a. inakti-
vitet – 12 mødte frem og har truffet en aftale, mens resten som konsekvens bliver udskrevet. 51 
har været indkaldt til en forsinkelsessamtale, hvoraf halvdelen er mødt frem og har aftalt en plan 
for studieprogression. 
TBN beretter om hvilke samtaler han har haft i Kolding, og udfaldet heraf.  
Efterfølgende har amerikanske studier meldt ind, at alle de inaktive studerende ikke har reageret 
på henvendelser og derfor bliver udskrevet. 
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Louise oplyser at Klassiske studier har haft 7 studerende til forsinkelsessamtaler, og 5 inaktive 
har været til samtale med LBO og Louise. 
 
PGM oplyser at han har indkaldt kandidatstuderende til et møde d. 9-11 bl.a. vedrørende specia-
leskrivningsprocessen, da det viser sig at det ofte er forud for denne proces, at mange går i stå 
med studiet Desuden viser samtalerne at sygdom ofte er en udbredt årsag til forsinkelser, herun-
der depressioner som går igen i mange sammenhænge. Det ligger uden for vores regi, men vi kan 
henvise til studenterrådgivning, SSPS-rådgivning mv. til afhjælpning af problematikken, men de 
forekommer at være overbebyrdede. 
 
 
3-c: Evaluering af studiestart. Punktet tages op til næste møde, hvor bl.a. historie, Odense har 
haft afholdt evalueringsmøde. 
 
3-d: Årshjulet er udtryk for at kvalitetspolitikkens 8 punkter skal behandles på forskellige tids-
punkter af året, og PGM har forslag til hvornår studienævnet skal drøfte de relevante punkter, 
som blev godtaget. 
 

- Delpolitik for optagelse og markedskommunikation: studienævnet behandler denne poli-
tik i december måned, således optagelseskravene kan meldes ud i god tid. 

- Delpolitik for studiestart: november måned . 
- Delpolitik for studieledelse og studieadministration: Det foreslås at denne politik behand-

les løbende. 
- Delpolitik for universitetspædagogik: Det foreslås at denne politik behandles i forbindel-

se med undervisningsevalueringen, der foregår i maj og december måned. 
- Delpolitik for studiemiljø: Det foreslås at denne politik behandles løbende. 
- Delpolitik for prøveformer og undervisningsevaluering: Det foreslås at politikken for un-

dervisningsevaluering behandles på møderne i maj og december. Hvad angår prøvefor-
mer hænger det også sammen med studieordningsændringer, hvad enten der er en hel ny 
studieordning eller mindre løbende ændringer. Det foreslås at de små ændringer tages lø-
bende, hvorimod en ny studieordning skal være fakultetet i hændes senest februar for at 
kunne gælde fra september senere samme år. 

- Delpolitik for arbejdsmarked og livslang læring: Der lægges op til at man har kontakt til 
dimittender, alle studier under studienævnet på nær historie har i forskellige variationer 
kontakt til deres tidligere studerende. En mulighed var at lave en ’historikerdag’ for både 
studerende ogdimittender, men det diskuteres hvorvidt det er realistisk at man kan lokke 
folk til at komme. Temaet behandles løbende. 

- Delpolitik for udvikling af ny uddannelse: Det foreslås at denne delpolitik tages op efter 
behov.  

 
 
Pkt. 4: Ansøgninger: 
 
4-a: Ansøgning fra Rubicons redaktion om økonomisk støtte til afholdelse af reception i anled-
ning af Rubicons 20 års jubilæum. Ansøgningen blev imødekommet, således at der tildeles 1000 
kr. og højst 3000 kr. afhængigt af overskuddet på annuum i 2012. 
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4-b-1: Ansøgning fra en studerende på Amerikanske studier, om erstatning af fag i forhånd til 
tidligere forhåndsgodkendelse af fag ved University of Wyoming. Ansøgningen blev godkendt. 
 
4-b-2: Ansøgning fra en studerende på Historie, Odense om merit for Videnskabsteori 1 bestået 
ved Design studier i Kolding. Ansøgningen blev godkendt. 
 
4-b-3: Ansøgning fra en studerende på Åben uddannelse i Latin, om merit for 3 fag bestået ved 
Klassisk arkæologi på Københavns Universitet. Ansøgningen blev imødekommet, således der 
tildeles merit for fagene Arkæologi 1 + 2.(2 x 10 ECTS), men ikke for historie og samfund. 
 
4-b-4: Ansøgning fra en studerende på Historie, som mangler Videnskabsteori 1 om dispensation 
fra reglen om beståede fag under 1. års prøven inden udgangen af 2. studieår. Ansøgningen blev 
imødekommet. 
 
4-b-5: Ansøgning fra en studerende på Historie, som mangler Videnskabsteori 1 om dispensation 
fra reglen om beståede fag under 1. års prøven inden udgangen af 2. studieår. Ansøgningen blev 
imødekommet. 
  
4-b-6: Ansøgning fra en studerende på Historie, tilvalg om dispensation til at følge et kandidat-
område som område 4 i dette semester. . Ansøgningen blev imødekommet, således at faget kan 
tages på BA niveau med deraf følgende eksamensformer og -krav, samt at der i løbet af seme-
stret skal holdes et mundtligt oplæg eller en skriveøvelse. 
  
4-b-7: Ansøgning fra en studerende på Historie, tilvalg om dispensation til at bruge opgaven fra 
faget Stasi – Schild und Schwert der SED-Diktatur som selvstuderet emne på tilvalgsdelen. Sa-
gen var blevet behandlet og afvist på sidste møde, men i mellemtiden er faget ved et andet stu-
dienævn blevet frigjort, således at det ikke tæller på kandidat-centralfaget. 
Ansøgningen blev derfor imødekommet. 
 
4-b-8: Ansøgning fra en studerende på Amerikanske studier om forhåndsgodkendelse af fag ved 
University of Wyoming, Ohio University, University of Wisconsin-Madison, University of 
North Carolina, Greensboro, New Mexico State University, University of New Mexico, Hawaii 
Pacific University, University of Wisconsin og California State University. Ansøgningen blev 
godkendt, og det bemærkes hertil at 3 fag er tilstrækkeligt. 
  
4-b-9: Ansøgning fra en studerende på Historie, Odense som mangler at bestå Europa i Verden 2 
om dispensation fra reglen om beståede fag under 1. års prøven inden udgangen af 2. studieår. 
Ansøgningen blev godkendt. 
 
4-b-10: Ansøgning fra en studerende på Amerikanske studier om forhåndsgodkendelse af fag 
ved University of Wisconsin-Whitewater, University of North Carolina, Greensboro, University 
of Ohio, New Mexico State University, University of Wyoming og California State University. 
Ansøgningen blev godkendt, det bemærkes hertil at 3 fag er tilstrækkeligt, samt at der for fagene 
fra California State University skal dokumenteres at de er på Kandidat niveau. 
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4-b-11: Ansøgning fra en studerende på Historie, Kolding, om dispensation fra reglen om delta-
gelse i eksamen i Analysestrategier 2 og Europa i Verden 2 under 1. års prøven. Ansøgningen 
blev imødekommet p.gr.a. særlige sygdomsforhold i familien på eksamenstidspunktet. 
 
4-b-12: Ansøgning fra en studerende på Historie, Kolding om merit for Videnskabsteori 1+2 
bestået ved Aalborg Universitet. Ansøgningen blev imødekommet. 
  
4-b-13: Ansøgning fra en studerende på Amerikanske studier om forhåndsgodkendelse af fag 
ved Ohio State University. Ansøgningen blev forhåndsgodkendt. 
  
4-b-14: Ansøgning fra en studerende på Klassiske studier om dispensation fra reglen om beståe-
de fag under 1. årsprøven, samt 4. gangs forsøg i fagene Arkitektur og topografi og Tekstlæsning 
1. Ansøgningen blev imødekommet under forudsætning af at studienævnet modtager en lægeer-
klæring, hvilket efterfølgende er modtaget. 
  
4-b-15: Ansøgning fra en studerende på Historie, Odense, som mangler Analysestrategier 1 om 
dispensation fra reglen om beståede fag under 1. års prøven inden udgangen af 2. studieår. An-
søgningen blev imødekommet. 
 
4-b-16: Ansøgning fra en studerende på Historie, tilvalg om dispensation til at følge et kandidat-
område som område 4 i dette semester. . Ansøgningen blev imødekommet, således at faget kan 
tages på BA niveau med deraf følgende eksamensformer og -krav, samt at der i løbet af seme-
stret skal holdes et mundtligt oplæg eller en skriveøvelse. 
 
4-b-17: Ansøgning fra en studerende på Historie, tilvalg om dispensation til at følge et kandidat-
område som område 4 i dette semester. . Ansøgningen blev imødekommet, således at faget kan 
tages på BA niveau med deraf følgende eksamensformer og -krav, samt at der i løbet af seme-
stret skal holdes et mundtligt oplæg eller en skriveøvelse. 
 
4-b-18: Ansøgning fra en studerende på Historie, Kolding om forlænget tid til eksamen grundet 
dysleksi. Ansøgningen blev imødekommet, således at ugeopgaven forlængelse fra 7 til 10 dage. 
 
4-b-19: Ansøgning fra en studerende på Amerikanske studier om forhåndsgodkendelse af fag 
ved University of Wisconsin – Whitewater, Hawaii Pasific University, University of New Mexi-
co og New Mexico State University. Ansøgningen blev godkendt, og det bemærkes hertil at 3 
fag er tilstrækkeligt. 
 
4-b-20: Ansøgning fra en studerende på Historie, om dispensation fra reglen om deltagelse i ek-
samen i fag under 1. års prøven, her videnskabsteori 2. Ansøgningen blev imødekommet.  
 
4-b-21: Ansøgning fra en studerende fra Historie, Kolding, som har læst historie på SDU-Esbjerg 
om merit til den nyeste studieordning. Ansøgningen blev godkendt, således at der tildeles merit 
på i alt 65 ECTS.  
 
4-b-22: Ansøgning fra en studerende på Historie, Odense om dispensation til udsættelse af fri-
sten for aflevering af speciale, grundet problemer med indhentning af materiale til specialet samt 
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sygdom og dødsfald i familien. Ansøgningen blev imødekommet således at fristen for specialeaf-
levering udsættes med 3 mdr. og skal afleveres den 13. marts 2013.  
 
4-b-23: Ansøgning fra en studerende på Historie, Kolding om hvorvidt ekskursioner er en del af 
pensum. Studienævnet udtaler: 

• At der ikke er mødepligt til undervisning eller de dertil knyttede ekskursioner (medmin-
dre det fremgår af studieordningen) – det er tilbud som den studerende i overensstemmel-
se med princippet for ’ansvar for egen læring’ kan tage imod. I dette tilfælde havde stu-
dienævnet ydermere bevilget tilskud til ekskursionen, således at omkostningerne for del-
tagelsen kunne mindskes. Dette understreger, at ekskursionen er en del af undervisnin-
gen. 

• At det er underviseren som suverænt bestemmer fagets pensum i de fag, hvor der ikke 
indleveres petitum, herunder såvel skriftligt som ikke skriftligt materiale. 

Derudover skal nævnet opfordre begge parter til mere entydig kommunikation, således at misfor-
ståelser i fremtiden undgås. 
 
4-b-24 - udgår 
 
4-b-25: Ansøgning fra en studerende på Historie, tilvalg om dispensation til at tage eksamen i 
Historie og samfundsfag ved vintereksamen 2012. Ansøgningen blev ikke imødekommet, da det 
vurderedes at studiebyrden i forvejen var stor i efteråret, og det anbefales at følge faget når det 
udbydes til foråret. 
 
4-b-26: Ansøgning fra en studerende på Historie, tilvalg om dispensation til at følge et kandidat-
område som område 4 i dette semester. . Ansøgningen blev imødekommet, således at faget kan 
tages på BA niveau med deraf følgende eksamensformer og -krav, samt at der i løbet af seme-
stret skal holdes et mundtligt oplæg eller en skriveøvelse. 
 
4-b-27: Ansøgning fra en tidligere studerende på Historie, om merit og ækvivalensvurdering. 
Den pågældende har en BA i historie og samfundsfag, samt kandidatuddannelse i journalistik. 
Studienævnet vurderer, at det giver grundlag for faglig undervisningskompetence i historie, da 
tilvalg på begge niveauer giver det, og hun har opnået et fordybelsesniveau på kandidatniveau 
gennem sine kandidatstudier, der også har historisk indslag. 
 
4-b-28: Ansøgning fra en studerende på Klassiske studier, tilvalg, om tilladelse til at afvikle fa-
get Formidling , gennem en foreslæsning på 30 minutter, der tages i nær tilknytning til en eks-
kursion der holdes i forb. m. faget Augustus – Tyran eller landsfader på Bachelor uddannelsen 
på Historiestudiet. Ansøgningen blev imødekommet. 
 
4-b-29: Ansøgning fra en kandidatstuderende på Historie, om merit for fag (2*15 ECTS) bestået 
ved University of St. Andrews. Ansøgningen blev imødekommet, således der tildeles merit for i 
alt 3*10 ECTS. 
 
4-b-30: Ansøgning fra en studerende på Klassiske Studier, tilvalg, om merit for fag bestået ved 
Universidad de Cádiz. Ansøgningen blev imødekommet, således at der tildeles merit for i alt 2 x 
5 ECTS.  
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Ansøgningen gav anledning til principielle overvejelser om at skærpe de sproglige krav til ud-
landsophold, hvor der undervises på modersmålet – dette ophold havde én forhåndsgodkendelse 
på 45 ECTS, men det viste sig at undervisning og eksamen var på spansk. 
 
4-b-31: Ansøgning fra en studerende på Klassiske studier, om genoptagelse af en sag der var 
behandlet som en meritsag. Der ønskedes dispensation til at skrive en fælles hjemmeopgave for 
Videnskabsteori 1 + 2, på baggrund af tidligere studier ved KU. Ansøgningen blev ikke imøde-
kommet. Videnskabsteori 1 afvikles sammen med et andet studium (og andet studienævn), men 
undervisning og eksamen er allerede afholdt. Der kan dog opfordres til at søge dispensation til at 
indstille sig til reeksamen i Videnskabsteori 1, på trods af ikke at have deltaget i den ordinære 
eksamen, alternativt til at følge Videnskabsteori 1 på historiestudiet til foråret. Det anbefales at 
følge undervisningen i Videnskabsteori 2, idet faget kan bestås med tilstrækkelig deltagelse her. 
Alternativt kan skrives den ønskede hjemmeopgave i dette fag.2. 
 
4-b-32: Ansøgning fra en studerende på Marinarkæologi om dispensation til forlængelse af fri-
sten for aflevering af speciale grundet problemer med tilgangen til materiale. Ydermere er der i 
mellemtiden sket det, at Statens Arkiver har lukket for udlån af arkivalier uden for Arkiverne. 
Ansøgningen blev i mødekommet, således at den studerende tildeles 3 mdr. ekstra og skal afle-
vere sit speciale senest den 1/3 -2013. 
 
4-b-33: Ansøgning fra en studerende på Historie, Odense om dispensation til forlænget eksa-
menstid, grundet dysleksi. Ansøgningen blev i mødekommet, således at der tildeles til faget Au-
gustus: Tyran eller landsfader 10 dage til eksamen, til faget Fascismer fordobles forberedelses-
tiden med 100 %, Historiebrug og formidling udvides fra 7 dage til 10 dage, i Analysestrategier 
1 + 3 (porteføljeeksamen) tildeles der 10 dage til at skrive opgaverne i, hvis fristen i forvejen 
ikke er 10 dage. 
 
4-b-34: Ansøgning fra en studerende på Amerikanske studier, om forhåndsgodkendelse af fag 
ved Ohio University, New Mexico State University, University of New Mexico, University of 
North Carolina – Greensboro, University of Wisconsin – Whitewater og University of Wyoming. 
Ansøgningen blev godkendt, og det bemærkes hertil at 3 fag er tilstrækkeligt. 
 
4-b-35: Ansøgning fra en BA-studerende på Amerikanske studier, om forhåndsgodkendelse af 
fag ved University of North Florida og University of Wyoming, i foråret 14. Studienævnet op-
fordrer til at der fremsendes en ny ansøgning hvor der skelnes mellem BA og KAN niveau på 
fagene og genfremsende den til det nye studienævn for Engelsk og Amerikanske studier, i det 
nye år. 
 
4-b-36: Ansøgning fra en studerende på Klassiske studier, tilvalg, om dispensation til 4. gangs 
eksamensforsøg i faget Tekstlæsning 1. Ansøgningen blev imødekommet, da der er tale om sid-
ste fag på BA-uddannelsen, og der tildeles et 4. eksamensforsøg. 
 
4-b-37: Ansøgning fra en studerende på Amerikanske studier, om forhåndsgodkendelse af fag 
ved University of Ottawa, University of Wyoming, University of North Carolina – Greensboro 
og University of New Mexico. Ansøgningen blev godkendt, det bemærkes dog til fagene for 
University of New Mexico at et fag bør tages som valgfag: Historic preservation. 
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4-b-38: Ansøgning fra en studerende på Amerikanske studier, om forhåndsgodkendelse af fag 
ved Ohio University, New Mexico State University, University of Wyoming, University of Wis-
consin – Whitewater, University of North Carolina – Greensboro og University of New Mexico. 
Ansøgningen blev i mødekommet, men det bemærkes følgende: Til University of Ohio er en af 
kursusbeskrivelserne forkert. Til New Mexico State University er 3 kurser tilstrækkeligt, samt at 
faget Graduate study in history of the English language bør erstatte et valgfag. Til University of 
Wyoming bemærkes der at 3 fag er nok. Til University of Wisconsin-Whitewater bemærkes det 
at 3 fag er nok, samt at faget Prose Stylistics bør vælges som et valgfag. Til University of North 
Carolina bemærkes det at 3 fag er nok. Til University of New Mexico ønskes der dokumentation 
for at fagene har et klart amerikansk sigte. 
 
4-b-39: Ansøgning fra en studerende på Amerikanske studier, om forhåndsgodkendelse af fag 
ved Ohio University, University of North Carolina – Greensboro, Hawaii Pacific University, 
University of Wyoming, University of New Mexico og California State University. Det bemær-
kes til University of Ohio at faget Political Leadership bør tages som et valgfag. Det bemærkes 
til University of North Carolina – Greensboro og Hawaii Pacific University at der mangler do-
kumentation for, at fagene har tilstrækkeligt amerikansk sigte. Til University of Woyoming be-
mærkes det at faget Public Opinion bør tages som et valgfag. Til University of New Mexico be-
mærkes det at der mangler kursusbeskrivelser, disse skal vedlægges. Til California State Univer-
sity bemærkes det at faget Communication in the organization bør tages som valgfag. 
 
4-b-40: Ansøgning fra en studerende på Amerikanske studier om forhåndsgodkendelse af fag 
ved University of Wyoming, University of Wisconsin – Whitewater, University of New Mexico, 
University of North Carolina – Greensboro og Hawaii Pacific University. Det bemærkes til Uni-
versity of Wyoming at faget Social Justice bør tages som et valgfag. Det bemærkes til University 
of Wisconsin – Whitewater at faget Women in International Relations bør tages som et valgfag. 
Det bemærkes til fagene på University of New Mexico at det skal dokumenteres at fagene er på 
kandidatniveau samt har amerikansk sigte. 
 
Pkt. 5: Evt.  
 
Ingen bemærkninger. 
 

 
Mødet sluttede kl.11.30 

 
 

Per Grau Møller, studienævnsformand 
/ 

Diana Brunholm, referent 
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