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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 
i. Digitale afleveringer 

ii. Regler for gruppeeksaminer på fakultetet 
iii. Valg 2012 

b) Høring over udviklingskontrakt 
c) Ideer til opfyldelse af SDUs garanti om 12 timer pr. uge på BA uddannelser 
d) Forslag til ændring af kandidatstudieordninger på historie – tilvalg – vedr. kronolo-

gisk fordeling på område 2-3. 
e) Rettelsesblad til Studieordning 2012 – Amerikanske Studier - Bacheloruddannel-

sen (udsendt som tillægsdagsorden) 
4. Ansøgninger  

a) Ekskursioner efteråret 2012 
b) Dispensationer 

5. Evt.  
 

 

 
 
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden.  
 
1-1: Dagsorden blev godkendt. 
 
 
Pkt. 2: Ekspederet siden sidst. 
 
 
 
Pkt. 3: Uddannelser: 
 
3.a.i: Et notat fra Humanistisk fakultet vedrørende elektronisk aflevering af eksamensopgaver. 
Fakultetet har iværksat en evaluering af erfaringerne med til elektroniske aflevering, med henblik 
på at beslutte om det fremover skal være alle hjemmeopgaver der skal afleveres elektronisk, eller 
det kun skal være et begrænset antal. Sekretariaterne har indberettet, og da studienævnet tidligere 
har drøftet sagen og der ikke har været problemer siden, fandt formanden det ikke nødvendigt 
med en email-høring om dette blandt nævnets medlemmer. PGM orienterede om, at direktionen 
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har besluttet, at der med udgangen af 2013 vil blive indført at specialer også skal afleveres digi-
talt. TBN spørger ind til om man kan forvente en overgangsordning, hvor man har mulighed for 
at vælge om man vil aflevere sit speciale elektronisk. PGM har ikke opfattet det sådan at der 
bliver en overgangsordning, men at det skal være implementeret fra 2014. NAS foreslår at det 
gøres muligt for de studerende under dette studienævn at aflevere specialet elektronisk, såfremt 
man ønsker det. Der stilles spørgsmålstegn ved om Biblioteket kan håndtere at få specialer elek-
tronisk. TBN mener det vil være en lettelse, da man så kan se specialer indleveret på alle campi. 
PGM undersøger Bibliotekets muligheder og melder tilbage på næste møde, hvor vi også kan 
drøfte muligheden for at etablere en forsøgsordning. 
 
3.a.ii: Afholdelse af gruppeeksamener. Hvis man ønsker det, kan der laves en tilføjelse til studie-
ordningen som muliggør at tage en eksamen som gruppeeksamen, dog stadig således at præstati-
onerne kan bedømmes individuelt. PGM beretter at studienævnet sidste år gav dispensation til to, 
der ønskede at skrive et fælles speciale. 
Der er enighed om at skal man give mulighed for gruppeeksamen, skal det være på skriftlige 
opgaver. NHS mener ikke umiddelbart at der er mange studerende der selv vil vælge en gruppe 
eksamen, da sidetallet på opgaverne jo også forøges proportionalt. 
Det anbefales at når der revideres studieordninger, så vil spørgsmålet om gruppeeksamener tages 
op til vurdering. 
 
3.a.iii: Valg til efteråret. PGM bemærker at der er en ændring til det rundsendte dokument, idet 
repræsentationsområderne for studienævnet er: Historie-Odense: 2 medlemmer, Historie-
Kolding: 1 medlem og Klassiske Studier-Marinarkæologi: 2 medlemmer(i overensstemmelse 
med høringen i studienævnet ult. August). PGM opfordrer alle til at finde kandidater og stillere 
til valglisterne, så der også er et studienævn efter nytår. 
 
PGM orienterede om at der i øjeblikket kører uddannelsesberetninger, og foreslår at disse kom-
mer på næste studienævnsmøde til orientering og opfølgning. 
 
PGM orienterede om at der nu er kommet lister med inaktive og forsinkede studerende, som skal 
indkaldes til samtale. NAS spørger ind til hvor meget der skal til for at blive kategoriseret som 
forsinket, PGM oplyser at hvis man tager mindre end 45 ECTS pr. år, vil man blive betragtet 
som forsinket. TBN undrer sig over det store antal af forsinkede studerende på Marinarkæologi 
uddannelsen, hvilket PGM forklarede at det skyldes at de (udenlandske) studerende i mange til-
fælde er selvfinansierende og derfor nødt til at få sig et fuldtidsarbejde, hvilket går ud over 4. 
semester og forsinker speciale skrivningen. (et forhold som blev drøftet på mødet med aftager-
panelet i maj måned) 
 
3.b. Høring om udviklingskontrakt. Studienævnet er blevet bedt om at forholde sig til nogle kon-
krete målepunkter, samt indmelde aktuelle og mulige handlingsplaner i forbindelse med univer-
sitetets udviklingskontrakt. På Historie i Odense gøres der ikke meget ud af kontakten med fær-
dige kandidater, men PGM beretter at der findes en Alumneportal der er fælles for hele universi-
tetet. Til gengæld har flere færdige kandidater plads i Historie, Klassiske Studiers og Marinar-
kæologis aftagerpanel. På Klassiske studier har man flere aktiviteter for færdige kandidater, med 
blandt andet den årlige Klassikerdag. PGM anser det for problematisk at fastholde kontakten 
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med færdige kandidater, når de mister deres sdu e-mail adresse – derfor er Alumneportalen en 
oplagt mulighed. 
NAS beretter at kandidater fra Århus får et Alumne magasin 4 gange om året, hvilket man ikke 
har på SDU. TBN mener der fra en central side skal gøres noget mere, da der er mulighed for at 
tabe nogle kandidater, pga. sammenlægningen og nedlægningen af studier.  
 
PGM orienterede om hvilke tiltag der er iværksat på Historiestudiet for at forhindre frafald, hvil-
ket bl.a. ses i Mentorordningen.  
 
Med henblik på at hverve nye studerende, har der været arrangeret underviserbesøg på forskelli-
ge gymnasier. Det nye forslag med studenterambassadører bør udvides til at omfatte undervisere, 
jf. vores gode erfaringer. 
 
PGM orienterede om, at der fra politisk side arbejdes på at der kan optages professions bachelo-
rer på kandidatuddannelser, og PGM redegør for studienævnets hidtidige praksis,, nemlig at de 
ikke kan komme ind på KA-uddannelsen, men at de kan søge optagelse på centralfaget og evt. 
søge merit for relevante fag. 
 
Entrepreneurskab blev drøftet på sidste møde i Aftagerpanelet, hvor især formanden talte godt 
for det. NHS mener det er meget vigtigt at få den rette vinkel på, hvis man skal kunne tiltrække 
historiestuderende.  
 
Internationaliseringen af studierne. Det kan være svært at tiltrække internationale studerende til 
Historie studiet, hvorimod både Marinarkæologi har overvejende internationale studerende, mens 
ca. halvdelen af de kandidatstuderende på Amerikanske Studier er internationale. TBN anbefaler 
at man kigger mod især Norge for at tiltrække studerende, men at Sverige også kan være en mu-
lighed. NAS anbefaler at man forsøger at bruge Erasmus aftalerne noget mere. 
 
3.c: Notat om garanti om 12 timers ugentlig undervisning. SDUs direktion har besluttet, at alle 
Bachelor studerende på universitetet skal garanteres 12 timers ugentlig undervisning pr. septem-
ber 2013, og denne garanti skal være indarbejdet i samtlige studieordninger ved semesterstart 
efterår 2013. Fakultetet efterlyser forslag til hvordan dette kan implementeres uden brug af for 
mange VIP timer. PGM oplyser at den revisionsgruppe der sidder og arbejder med studieordnin-
gen for BA allerede forsøger at indarbejde de ekstra timer, men gerne vil have forslag til hvordan 
det kan løftes.  
 
NAS mener det er enormt vigtigt at man har øje for hvordan disse timer placeres, især når man 
tager lokalesituationen i mente. NAS mener at undervisningen af 1. års studerende skal oppriori-
teres og have de bedste undervisningstidspunkter, dvs. fra 10-14. NAS foreslår derudover at man 
gør brug af øvelsestimer.  
 
TBN foreslår at man satser på instruktortimer, men at man forsøger at sætte timerne på de fag 
hvor det er bedst egnet. 
 
LBM oplyser at Klassiske Studiers tal er lavt, grundet undervisningen i propædeutik ikke er talt 
med, men at den reelt skal indregnes i det samlede timeantal. 
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3.d: Udkast til rettelsesblad af Kandidatstudieordningen for tilvalgsstuderende hhv. 2007 og 
2010 vedrørende faget Område 2 og 3 ang. ændring af, at Område 4 fra BA tilvalget nu indgår i 
opgørelsen af fordelingen over fag.  
Forslaget skal gælde fra efteråret 2012. Forslaget blev godkendt. 
 
3.e: Udkast til rettelsesblad til studieordningen for Bacheloruddannelsen på Amerikanske studier 
vedrørende fagene Amerikansk litteratur før 1922 og Amerikansk litteratur efter 1922. For begge 
fag gælder det at pensum ændres fra 6 hovedværker og 16 litteraturprøver til 3 hovedværker og 8 
litteraturprøver. Rettelsen skal gælde fra efteråret 2012. Forslaget blev godkendt. 
 
 
Pkt. 4: Ansøgninger: 
 
4-a-1: Ansøgning fra Louise Nyholm Kallestrup om tilskud til studieturen til Rom. Ansøgningen 
blev bevilliget med 100 kr. pr. studerende (der er 29 studerende) 
 
4-a-2: Ansøgning fra Lars Bisgaard om tilskud til ekskursion i faget Historiebrug og historie-
formidling – Odense studerende skal på tur til Nyborg, Kolding-studerende på tur til Odense. 
Ansøgning blev bevilliget med 50 kr. pr. studerende (der er 80 studerende i Odense og 27 i Kol-
ding). 
 
4-a-3:Ansøgning fra Inger Nørgaard om tilskud til ekskursion til København (stadsarkivet og 
bymuseet) i faget Udfordringer og løsninger. Socialpolitik og velfærd i 1800 tallets bymiljø. An-
søgningen blev bevilliget med 50 kr. pr. studerende (der er 11 studerende). 
 
4-b-1: Ansøgning fra en studerende på Historie, Odense om merit for fag bestået ved Ludwig-
Maximilians Universität München. Ansøgningen blev godkendt, således at der tildeles 10 ECTS. 
 
4-b-2: Ansøgning fra en studerende på Historie, Odense om at forelæsningseksamen skal gælde 
som en mundtlig eksamen. Ansøgningen blev godkendt. Men dette spørgsmål er så principielt, at 
denne fortolkning gælder for begge kandidatstudieordninger (2007 og 2010). 
 
4-b-3: Ansøgning fra en studerende på Historie, om dispensation til 4. gangs eksamensforsøg i 
Analysestrategier 2, samt dispensation fra kravet om bestået 1. års prøve inden udgangen af 4. 
semester p.gr.a. særlige pressede studieforhold. Ansøgningen blev imødekommet.  
 
4-b-4: Ansøgning fra en studerende på Klassiske studier om merit for bestået fag (propædeutisk 
latin) ved Københavns Universitet. Ansøgningen blev imødekommet således at der gives merit 
svarende til et 10 ECTS valgfag. 
 
4-b-5: Ansøgning fra en kandidatstuderende på Historie, om merit for fag bestået ved University 
College Dublin. Ansøgningen blev imødekommet, således der tildeles 20 ECTS i alt. 
 
4-b-6: Ansøgning fra en studerende på Klassiske studier, om merit for Videnskabsteori 1+2. An-
søgningen blev ikke imødekommet. 
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4-b-7: Ansøgning fra en studerende på Amerikanske studier om dispensation fra fristen for afle-
vering af speciale p.gr.a. erhvervsarbejde. Ansøgningen blev ikke imødekommet, og den stude-
rende henvises til at gå ud i sit 2. forsøg. 
 
4-b-8: Ansøgning fra en tilvalgsstuderende på historie/klassiske studier, om merit for Græsk læst 
ved teologi på Århus Universitet. Ansøgningen blev i mødekommet, således at der tildeles merit 
for propædeutisk græsk. 
 
4-b-9: Ansøgning fra en studerende på klassiske studier, om forhåndsgodkendelse af praktikop-
hold ved Ny Carlsberg Glyptotek (10 ECTS). Praktikopholdet blev godkendt. 
 
4-b-10: Ansøgning fra en studerende på Amerikanske studier om dispensation fra fristen for af-
levering af speciale grunde personlige, familiære forhold. Ansøgningen blev imødekommet, så-
ledes specialet skal afleveres den 9/2-2013. 
 
4-b-11: Ansøgning fra en studerende på Amerikanske studier om forhåndsgodkendelse af et an-
det fag der tages ved University of Wyoming, end der oprindelig blev søgt om. Ansøgningen 
blev i mødekommet. 
 
4-b-12: Ansøgning fra en studerende på Historie, om forlænget tid ved eksamen i fagene Europa 
i verden 1, Analysestrategier 1, Historisk informationssøgning samt område 1 (Danmark under 
den Kolde Krig) grundet ordblindhed. Der tildeles til Europa i Verden 1 100 % forlængelse af 
forberedelsestiden, Analysestrategier 1 forlænges til 8 dage, hvis ikke den ordinære frist på por-
teføljeopgaverne er 8 dage, til Danmark under den Kolde Krig gives der 100 % forlængelse af 
forberedelsestiden. Til Historisk informationssøgning gives der ingen forlængelse, da det i prak-
sis ikke kan lade sig gøre. 
 
4-b-13: Ansøgning fra en studerende på Klassiske Studier (tilvalg), om et 4. eksamensforsøg i 
faget Tekstlæsning 1. Da der i ansøgningen ikke er angivet en begrundelse, kan studienævnet 
ikke behandle ansøgningen, men den udsættes. 
 
4-b-14: Ansøgning fra en studerende på Amerikanske studier, om forhåndsgodkendelse af stu-
dieophold ved følgende tre amerikanske universiteter: University of North Carolina, Greensboro, 
University of Wyoming og Ohio University. Ansøgningen blev i mødekommet, studienævnet 
bemærker dog at det er tilstrækkeligt at tage 3 kurser (i alt 30 ECTS). 
 
4-b-15: Ansøgning fra en tilvalgsstuderende på Historie, tilvalg om merit for fag bestået ved 
Tyskstudiet, til at gælde for Selvstuderet emne. Ansøgningen blev ikke imødekommet, da man 
ikke må give merit til samme fag under samme uddannelse. 
 
4-b-16: Ansøgning fra en studerende på Klassiske studier (latin-Åben uddannelse – 2008-
studieordning), om dispensation fra eksamenskravet i faget Sprogfærdighed 1 (14 dages fri 
hjemmeopgave),og i stedet tage eksamen som en 1½ times skriftlig eksamen (som på 2012-
studieordningen og BA-tilvalg). Ansøgningen blev i mødekommet. 
 



 
Side 7 af 7 

4-b-17: Ansøgning fra en studerende på Klassiske studier (latin-Åben uddannelse– 2008-
studieordning), om dispensation fra eksamenskravet i faget Sprogfærdighed 1 (14 dages fri 
hjemmeopgave),og i stedet tage eksamen som en 1½ times skriftlig eksamen (som på 2012-
studieordningen og BA-tilvalg). Ansøgningen blev i mødekommet. 
 
4-b-18: Ansøgning fra en studerende på Klassiske studier(latin-Åben uddannelse– 2008-
studieordning), om dispensation fra eksamenskravet i faget Sprogfærdighed 1 (14 dages fri 
hjemmeopgave),og i stedet tage eksamen som en 1½ times skriftlig eksamen (som på 2012-
studieordningen og BA-tilvalg). Ansøgningen blev i mødekommet. 
 
4-b-19: Ansøgning fra studiekontoret om en potentiel kommende studerende, der har læst Histo-
rie i Esbjerg, har bestået nok fag til at have bestået min. Førsteårsprøven. Studienævnet vurdere-
de at dette var tilfældet. Desuden besluttede studienævnet at tildele i alt 85 ECTS i merit incl. 
Analysestrategier 1, således at den studerende kan følge BA-historiestudiet i Kolding fra foråret 
2013. 
 
4-b-20: Ansøgning fra en studerende på Klassiske studier (latin-Åben uddannelse– 2008-
studieordning), om dispensation fra eksamenskravet i faget Sprogfærdighed 1 (14 dages fri 
hjemmeopgave),og i stedet tage eksamen som en 1½ times skriftlig eksamen (som på 2012-
studieordningen og BA-tilvalg). Ansøgningen blev i mødekommet. 
 
 
NAS forlod mødet kl. 9.34 
KBA forlod mødet kl. 9.55 
 
Pkt. 5: Evt.  
 
Evaluering vil i dette semester foregå via Blackboard, PGM har kørt en test så det skulle være 
klart. Evalueringen vil finde sted i uge 43. 
 
PGM spurgte ind til evt. planer om Faglig dag i studieugen, KBA høres om dette. 

 
Mødet sluttede kl.10.00 

 
 

Per Grau Møller, studienævnsformand 
/ 

Diana Brunholm, referent 
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