Det Humanistiske Fakultet

Dagsorden
Studienævn:
Dato:
Lokale:

Studienævn for Historie, Oldtidskundskab, Marinarkæologi og Mellemøststudier
13-03-2019- 13.00 - 15.00
Histories mødelokale 3

Punkter til drøftelse
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af formandsafgørelser
3. Meddelelser
a) Studienævnsformanden
* Ekspertpanelmøde den 12. marts
* Skift på formandsposten 12. juni
b) De studerende
c) Andre
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt.
5. Sager til behandling eksamen
* Historie: Tre censorindberetninger (bilag): En uden angivelse af fag), en vedrørende fire
bachelorprojekter og én vedrørende et speciale.
* Historie: Censorformandsskabets årsberetning (bilag)
6. Sager til behandling studieordninger
* Oldtidskundskab: Godkendelse af tilføjelse i fagbeskrivelsen for Bachelorprojektet. Under
Obligatoriske forudsætninger indsættes: ”Det er en forudsætning for aflevering af
bachelorprojektet, at den studerende har bestået seminaret (porteføljeevaluering).”
* Historie:
- Metode 5: Ændring af forudsætningsprøven fra mundtlig til skriftlig fra optag 2019
- Metode 1: Ændring af reeksamensformen fra portfolio til bunden hjemmeopgave.
Forslag: 7 dage, 10 sider.
- Metode 6: Ændring af reeksamensformen fra portfolio til bunden eller fri hjemmeopgave. Særlig relevant, hvis underviseren vælger, at ordinær eksamen er en
gruppeeksamen jævnfør studienævnets beslutning på mødet 27. februar 2019.
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
Ingen sager til behandling.
8. Andre sager til behandling
* Historie: Ansøgning om støtte til kandidatafslutning den 3. juni (bilag)
* Oldtidskundskab: Ansøgning fra Tønnes Bekker-Nielsen om støtte til gæsteforelæser i faget
Sparta: magten og myten (bilag)
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* Historie: Ansøgning fra redaktionen på Rubicon om støtte til publicering af en rus-udgave
ifm. studiestart 2019 (bilag)
9. Sager til behandling undervisning
* Historie: Godkendelse af fagbeskrivelser for områdefag til udbud efteråret 2019 (bilag
efteruploades mandag 11. marts)
* Oldtidskundskab: Godkendelse af fagbeskrivelse for valgfaget Aristoteles’ poetik til udbud
efteråret 2019 (bilag)
10. Eventuelt
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