Det Humanistiske Fakultet

Dagsorden
Studienævn:
Dato:
Lokale:

Studienævn for Historie, Oldtidskundskab, Marinarkæologi og Mellemøststudier
26-02-2020- 13.00 - 15.00
Histories mødelokale 3

Punkter til drøftelse
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af formandsafgørelser
3. Meddelelser
a) Studienævnsformanden
* Studienævnets bevilling for 2020
b) Studieleder for Historie
c) Studieleder for Oldtidskundskab / Klassiske studier
d) Studieleder for Mellemøststudier
e) De studerende
* Studerendes oplevelse af, at der jævnligt er småfejl ifm. eksamensafvikling som f.eks.
ufuldstændige eller ikke-læsbare eksamensspørgsmål
f) Andre
* Studienævnssekretæren: Nyt kodeks om lige adgang og muligheder for studerende
(bilag)

.

4. Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt.
5. Sager til behandling eksamen
* Historie: Censorindberetninger fra Område 2: Dansk social og kulturhistorie og Område 3:
Sparta (2 bilag)
6. Sager til behandling studieordninger
I sharepoint ligger et dokument, hvori alle ændringer nedenfor er nærmere beskrevet.
* Oldtidskundskab / Klassiske studier:
- Godkendelse af overgangsbestemmelser ifm. ny studieordning optag 2020 (bilag)
- Godkendelse af revideret eksamensoversigt optag 2020 (bilag)
- Studiestartsprøve BA: Drøftelse af i hvilke to fag, der skal være fremmødeaktivitet. Forslaget
er Introduktion til græsk arkæologi og Propædeutisk Græsk la
- Godkendelse af følgende fagbeskrivelser: Arkitektur og topografi, Athens litteratur og kultur,
Græsk epik, Hellenistisk litteratur og kultur, Historie og samfundsforhold – Grækenland,
Historie og samfundsforhold – Hellenismen og rom, Introduktion til græsk arkæologi,
Introduktion til litterære metoder, Introduktion til romersk arkæologi, Keramik,
Videnskabsteori II og Studiestartsprøve KA (sidstnævnte er en standardtekst for alle
studiestartsprøver uden fremmødeaktivitet) (12 bilag)
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* Historie:
- Godkendelse af fagbeskrivelser: Historisk informationssøgning, Metode 1 for
sidefagsstuderende, Metode 6, Metode og teori, Studiestartsprøve BA inklusive
fremmødeaktivitet og Studiestartsprøve KA (6 bilag)
- Godkendelse af overgangsbestemmelser for Historisk informationssøgning og metode for
sidefagsstuderende og for Metode 1 for centralfagsstuderende, hvor der nu indføres
verdensmålsfilosofikum
* Mellemøststudier:
- Godkendelse af fagbeskrivelser: Studiestartsprøve inklusive fremmødeaktivitet, History of
research on the Middle East og Placement abroad (4 bilag)
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
* Historie, Oldtidskundskab og Mellemøststudier: Godkendelse af uddannelsesberetningerne
herunder drøftelse af uddannelsernes forskningsbasering - nøgletal (3 bilag pr. uddannelse)
* Tiltag vedrørende udvidelse af aktiviteter med feedback (bilag)
* Tiltag vedrørende studiegruppeunderstøttelse og tiltag for at fremme akademisk skriftlighed
(bilag)
8. Andre sager til behandling
* Ansøgning fra Katja Lau Petersen om støtte til studentermesse (bilag)
* Ansøgning fra Rubicon om støtte til udgivelse (bilag)
* Ansøgning fra Adam Anil Andersen om støtte til Klassisk Dag (bilag)
* Ansøgning fra Adam Anil Andersen om støtte til studiestart på Oldtidskundskab (bilag)
9. Sager til behandling undervisning
* Oldtidskundskab: Ansøgning fra studieleder Jane Hjarl Petersen som godkendelse af ændret
undervisnings- og eksamenssprog i kurser i foråret og efteråret 2020 (bilag)
10. Eventuelt
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