Det Humanistiske Fakultet

Dagsorden
Studienævn:
Dato:
Lokale:

Studienævn for Historie, Oldtidskundskab, Marinarkæologi og Mellemøststudier
13-11-2019- 13.00 - 15.00
Histories mødelokale 3

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

a) Studienævnsformanden
b) De studerende
c) Andre
Studienævnssekretæren: Orientering om kursus for nye studenterrepræsentanter
Studienævnssekretæren: Orientering om status for udmeldinger pga. førsteårsprøven

4. Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt.
5. Sager til behandling eksamen
* Historie, Mellemøststudier og Oldtidskundskab: Oversigt over antal plagiatsager (4 bilag).
Drøftelse af, om der er fag, hvor der jævnligt indberettes for plagiat, så der kan være grundlag for
eventuelt at ændre eksamensformen.
6. Sager til behandling studieordninger
Ingen sager til behandling.
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
* Historie: Referat fra mødet med eksterne eksperter marts 2019 (bilag). Diskussion af
eksperternes anbefalinger.
* Mellemøststudier og Historie og Klassiske studier: Referater fra møderne med de to
aftagerpaneler hhv. 19. september og 2. oktober 2019. Diskussion af de to panelers anbefalinger
(2 bilag)
* Evaluering: Tilbagemeldinger fra studenterrepræsentanter om evalueringsspørgsmål i
forlængelse af sidste møde
* Historie, Oldtidskundskab og Mellemøststudier: Sammentællinger af uddannelsernes timetal
med henblik på at sikre, at vores uddannelser op til universitetets undervisningsgaranti (3 bilag)
* Historie, Oldtidskundskab og Mellemøststudier SMU 2019: Studieledernes forslag til uddybende
spørgsmål til afdækning af ensomhed (bilag)
* Historie, Oldtidskundskab og Mellemøststudier: Nye nøgletal for studietid, frafald,
studenterbestand og dimittender. Endvidere nyeste nøgletal for beskæftigelse og ledighed (5
bilag)
* Historie, Oldtidskundskab og Mellemøststudier: Gennemgang af tallene for årets optag (bilag)
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8. Andre sager til behandling
* Ansøgning fra Thomas Wegener Friis vedrørende deltagelse i ekskursion til Warszawa, Polen i
Metode 1, hold 3. Der søges om støtte til rejseudgifter for de studerende. Endvidere søges om
udsættelse af endelig portfoliomappe til efter hjemkomsten (bilag)
* Ansøgning fra Helle Lykke Nielsen om dækning af rejseudgifter og frokost for to tidligere
studerende ved Mellemøststudier ifm. informationsmøde om projektorienteret forløb den 21.
november 2019 (bilag)
* Ansøgning fra Thomas Heebøl-Holm om støtte til aktiviteter i Middelaldercirklen (bilag)
9. Sager til behandling undervisning
* Oldtidskundskab / Åben uddannelse Latin: Slutevaluering: Introduktion til klassisk arkæologi.
Midtvejsevalueringer: Introduktion til studiet af Latin, Propædeutisk Græsk Ia, Propædeutisk Latin
Ia og Ic talentprogram, Propædeutisk Latin lb Religion, Propædeutisk Græsk III, BA-seminarer,
Romersk litteratur og kultur, Arkitektur og topografi, Athens litteratur og kultur (herunder
evaluering af Aristoteles’ poetik pga samlæsning), Reception studies, Informationssøgning,
Sølvalderlatin og Middelalderlatin (i alt 13 bilag)
10. Eventuelt
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