Det Humanistiske Fakultet

Dagsorden
Studienævn:
Dato:
Lokale:

Studienævn for Historie, Oldtidskundskab, Marinarkæologi og Mellemøststudier
18-09-2019- 13.00 - 15.00
Histories mødelokale 3

Punkter til drøftelse
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af formandsafgørelser
3. Meddelelser
a) Studienævnsformanden
* Historie: Proceduren for godkendelse af udbud af områdefag i foråret 2020
* Historie og Oldtidskundskab: Møde i aftagerpanelet 2. oktober
b) De studerende
Andre
* Mellemøststudier v/Kirstine Sinclair: Møde i aftagerpanelet 19. september
* Orientering om bortfald af repræsentationsområdet Marinarkæologi i studienævnet
ved studienævnssekretæren
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt.
5. Sager til behandling eksamen
* Oversigt over eksamensklager fra uddannelser under studienævnet (bilag)
6. Sager til behandling studieordninger
* Historie: Metode 5: Ansøgning fra Heidi Vad Jønsson og Klaus Petersen vedrørende
ændring af forudsætningsprøve og afsluttende eksamen (bilag)
* Mellemøststudier: Tilføjelse til fagbeskrivelsen for Placement abroad (Projektorienteret
forløb) vedrørende obligatorisk udfyldelse af spørgeskema om praktikstedet (bilag)
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
* Historie, Oldtidskundskab og Mellemøststudier: Nøgletal for forskningsdækning 2017 2018 (bilag)
* Historie BA og KA og Oldtidskundskab BA: Evaluering af hele uddannelser (tre 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.
* Drøftelse af studienævnets evalueringsstrategi derunder om alle kurser skal evalueres
hver gang, og om spørgsmålene skal justeres (tre bilag: Nuværende spørgsmål for Historie,
Oldtidskundskab og Mellemøststudier)
* Godkendelse af nyt årshjul for studienævnets arbejde. Årshjulet opdateres til næste møde
med handlingsplanerne for punkter fra uddannelsesberetningerne og SMU (bilag)
* Studiestarterne: Hvordan er de forløbet?
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8. Andre sager til behandling
Ingen sager til behandling.
9. Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling.
10. Eventuelt
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