Det Humanistiske Fakultet

Dagsorden
Studienævn:
Dato:
Lokale:

Studienævn for Historie, Oldtidskundskab, Marinarkæologi og Mellemøststudier
25-08-2020- 13.00 - 15.00
Zoom

Punkter til drøftelse
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af formandsafgørelser
3. Meddelelser
a) Studienævnsformanden
* Universitetspædagogiks rapport om erfaringer fra onlineundervisningen under COVID-19
nedlukningen af SDU: Opsummering af hovedpunkterne (bilag)
* Orientering om henvendelse fra instituttet om samlæsning
b) Studieleder Mellemøststudier
* Afvikling af efterårets undervisning
c) Studieleder Oldtidskundskab
* Oldtidskundskab: Orientering om ændret undervisningssprog og tilføjelse til
eksamenssprog i Romersk litteratur efteråret 2020
* Afvikling af efterårets undervisning
d) Studieleder Historie
* Afvikling af efterårets undervisning
e) De studerende
f) De faglige vejledere
g) Andre
Studienævnssekretæren:
* Institutionsakkreditering: De udvalgte uddannelser til audit trails (bilag)
* Status på SDUs optag af udefrakommende studerende på z-ramme (efter UFMs
dispensation): Totalt 71 studerende, deraf 12 på Humaniora. Ordningen er blevet forlænget.
* Studienævnets møder i efterårssemesteret afholdes online
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt.
5. Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
6. Sager til behandling studieordninger
* Mellemøststudier: Status på antallet af indgåede praktikkontrakter og det alternative forløb
for de studerende, der ikke har fundet en praktikplads
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7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
* Status på studiestarterne
* Nøgletal for forskningsdækning for efteråret 2018 / foråret 2019: VIP/DVIP og STÅ/VIP (fire
bilag i egen mappe)
* Godkendelse af revideret årshjul for 2020. Ændringer / tilføjelser er markeret med rødt (bilag)
8. Andre sager til behandling
* Ansøgning fra studieleder for Mellemøststudier vedrørende støtte til studiestart (bilag)
* Ansøgning fra studieleder for Historie vedrørende støtte til kandidatintro (bilag)
* Studienævnets bevilling for 2020: Opgørelse over forbrug pr. juni 2020 (bilag)

9. Sager til behandling undervisning
* Oldtidskundskab: De studerendes evaluering af nedlukningsaktiviteter i forårssemesteret
(bilag)
* Historie, Mellemøststudier, Oldtidskundskab og Latin: Godkendelse af evalueringsresultaterne
for forårets undervisning til offentliggørelse på nettet (Syv bilag i egen mappe)
10. Eventuelt
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