Det Humanistiske Fakultet

Dagsorden
Studienævn:
Dato:
Lokale:

Studienævn for Historie, Oldtidskundskab, Marinarkæologi og Mellemøststudier
27-02-2019- 13.00 - 15.00
Histories mødelokale 3

Punkter til drøftelse
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af formandsafgørelser
Ingen sager er afgjort af formanden.
3. Meddelelser

a) Studienævnsformanden
* Studiemiljøundersøgelsen 2019 (bilag)
* Undervisnings- og studiestart september 2019 (bilag)
* Studienævnets bevilling for 2019 samt retningslinjer for brug af annuum (bilag)
* Åbent hus 6. februar
b) De studerende
c) Andre

4. Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt.
5. Sager til behandling eksamen
* Historie: Censorindberetninger fra vintereksamen 2018/2019: Stormændenes tid, Metode
og teori, Område 2: Imperiets fald, Område 3: Fascismer og Dansk kolonihistorie (tre bilag)
6. Sager til behandling studieordninger
* Historie: Ansøgning fra underviser i Metode 6 om at ændre eksamensform i faget i
forårssemesteret 2019 (bilag). Note: Det er afklaret med fakultetet, at vi ikke kan ændre
eksamensform i et igangværende fag; men underviser foreslår en generel drøftelse af, om
eksamensformen fremover kan ændres.
* Klassiske studier: Godkendelse af diverse mindre rettelser for studieordningerne for
Propædeutik, Talent og Oldtidskundskab (bilag)
* Historie: Drøftelse af, hvorvidt der er behov for at præcisere, om/at den skriftlige synopsis
indgår i en bedømmelse. Punktet er bragt op af censorformandskabet (bilag)
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
* Godkendelse af midlertidigt årshjul for studienævnets arbejde (bilag)
* Implementering af e-læringsforløbet ”How to uni” på humaniora ifm. studiestarten (bilag)
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8. Andre sager til behandling
* To ansøgninger om støtte til studietur til England i april fra Jane Hjarl Petersen og Sanne
Rishøj Christensen. Der søges om støtte til henholdsvis studerendes og ekskursionsledelsens
rejseudgifter (to bilag)
9. Sager til behandling undervisning
* Fællesfag: Undervisningsevalueringer By og samfund i Antikken og Politiske ideologier (to
bilag)
* Historie og Mellemøststudier: Undervisningsevalueringer af CMS ifm. Projektorienteret
forløb og de fire karriereprofilfag (bilag)
10. Eventuelt
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