Det Humanistiske Fakultet

Dagsorden
Studienævn:
Dato:
Lokale:

Studienævn for Historie, Oldtidskundskab, Marinarkæologi og Mellemøststudier
09-10-2019- 13.00 - 15.00
Lysningen stuen

Punkter til drøftelse
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af formandsafgørelser
3. Meddelelser

a) Studienævnsformanden
* Historie og Oldtidskundskab: Orientering om møde i aftagerpanelet 2. oktober.
b) De studerende
c) Andre

4. Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt.
5. Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
6. Sager til behandling studieordninger
* Oldtidskundskab: Godkendelse af ny studieordning for bachelor (4 bilag: Eksamensoversigt,
Ændringsoversigt, Udkast til studieordningens tekstdele, Kassogrammer samt 14 fagbeskrivelser:
Antikkens hovedværker, Arkitektur og topografi, Athens litteratur og kultur, Græsk epik,
Hellenistisk litteratur og kultur, Historie og samfundsforhold Grækenland, Historie og
samfundsforhold Hellenisme og Rom, Introduktion til Græsk arkæologi, Introduktion til litterære
teorier, Introduktion til Romersk arkæologi, Keramik, Romersk litteratur og kultur, Skulptur og
Videnskabsteori)
* Høring vedrørende nyt kursus i digital humaniora (bilag)
* Historie: Metode 6: Forslag fra Kirstine Sinclair om mindre ændringer i beskrivelsen af den
ordinære eksamen i faget (bilag)
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
* Historie, Oldtidskundskab og Mellemøststudier: Nøgletal for forskningsdækning 2017 - 2018
herunder gennemgang og eventuel revision af teksterne i § 1.3 i studieordningerne om de
studerendes muligheder for kontakt til relevant forskningsmiljø (2 bilag)
* Historie BA og KA og Oldtidskundskab BA: Evaluering af hele uddannelser (3 bilag). Drøftelse af
hvorvidt evalueringerne giver anledning til at igangsætte initiativer. Mellemøststudier: Der er
ikke lavet en rapport pga. lav svarprocent. KA Oldtidskundskab: Ingen svar modtaget hvorfor
ingen rapport
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* Drøftelse af studienævnets evalueringsstrategi derunder om alle kurser skal evalueres hver
gang, og om spørgsmålene skal justeres (3 bilag: Nuværende spørgsmål for Historie,
Oldtidskundskab og Mellemøststudier)
* Mellemøststudier: Evalueringer af studiestarten 2019 (bilag)
* Historie, Oldtidskundskab og Mellemøststudier: Lever vores uddannelser op til universitetets
undervisningsgaranti, hvad angår ugentlige undervisningstimer på BA og KA? (bilag)
8. Andre sager til behandling
* Ansøgning fra Jesper Majbom Madsen om støtte til at danne en studiegruppe (bilag)
9. Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling.
10. Eventuelt
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