Det Humanistiske Fakultet

Dagsorden
Studienævn: Studienævn for Historie, Oldtidskundskab, Marinarkæologi og Mellemøststudier
Dato:
16. januar 2019 13.00 – 15.00
Lokale:
Histories mødelokale 3

.

Konstituerende møde
1. Indledning og præsentation
2. Valg af næstformand (bilag)
3. Godkendelse af standardforretningsorden (bilag)
4. Delegering af afgørelseskompetence til studienævnsformand og studienævnssekretær
(bilag).
Punkter til drøftelse
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af formandsafgørelser
3. Meddelelser

a) Studienævnsformanden
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
* Tillægsuddannelse i Latin sidefag på bachelorniveau: Godkendelse af studieordning (bilag)
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
* Drøftelse af procedure for afholdes af studienævnsmøder: Er der behov for ændring af
praksis for specielt dispensation og merit?
8. Andre sager til behandling
* Ansøgning fra Tønnes Bekker-Nielsen om midler til oprettelse af en studiegruppe for
Oldtidskundskabsstuderende med temaet ”Antikken på film” (bilag)
* Ansøgning fra Mehmet Ûmit Necef om midler til dækning af honorar og transportomkostninger
til to gæsteforelæsere i faget Seductions of terrorism i foråret 2019 (bilag)
* Ansøgning fra Jane Hjarl Petersen om midler til dækning af udgifter ifm. julearrangement afholdt
på Klassiske studier den 19. december 2018 (bilag)
* Ansøgning fra Thomas Wegener Friis om midler til dækning af honorar til gæsteforelæser i faget
Polens historie i det 20. og 21. århundrede i februar 2019 (bilag)
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* Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven og Høring over udkast til ny
bachelor- og kandidatadgangsbekendtgørelse samt ny uddannelsesbekendtgørelse 2019.
Begge høringer sendt i skriftlig høring i Studienævnet den 20. december 2018 på grund af kort svarfrist.
9. Sager til behandling undervisning
* Mellemøststudier: Undervisningsevalueringer fra efteråret 2018 (4 bilag)
* Historie: Evaluering af Norden siden 1800 efteråret 2018 (bilag)
10. Eventuelt
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