Det Humanistiske Fakultet

Dagsorden
Studienævn:
Dato:
Lokale:

Studienævn for Historie, Oldtidskundskab, Marinarkæologi og Mellemøststudier
29-01-2020- 13.00 - 15.00
Histories Mødelokale 3

Konstituerende møde
1. Indledning og præsentation
2. Valg af næstformand
4. Godkendelse af forretningsorden (bilag)
5. Studienævnet godkender delegering af afgørelseskompetence til studienævnsformand jævnfør
forretningsordenens § 7 stk. 2 og yderligere afgørelseskompetence jævnfør tidligere praksis (Bilag)
Punkter til drøftelse
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af formandsafgørelser
3. Meddelelser
a) Studienævnsformanden
* Kandidater til undervisningsprisen (bilag)
* Historie: Undervisergruppens konklusion på nedsættelse af forberedelses- og
eksamenstiden i Europa i verden
* Historie: Arbejdet med revision af studieordningerne påbegyndes
* Fakultetets tilbagemelding på høringssvar vedrørende ændringer til vademecum,
fællesbestemmelser, studiestartsprøver etc. behandlet på sidste møde (bilag)
b) De studerende
c) Andre
* Studienævnssekretæren: Historie, Oldtidskundskab og Mellemøststudier: Tidsplan for
uddannelsesberetningerne 2020
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt.
5. Sager til behandling eksamen
Historie: Censorindberetning ifm. seks BA-projekter efterår og vinter 2019 og Metode og teori
vinter 2019 (To bilag)
Historie: Censorformandskabets nyhedsbrev december 2019 (bilag)
6. Sager til behandling studieordninger
* Historie: Godkendelse af forslag til revideret fagbeskrivelse for Historisk informationssøgning
(To bilag: Foreslåede ændringer og Timetalsgaranti til information) og Introduktionsforløbet
som følge af indførelse af How-to-uni som obligatorisk studiestartsprøve (To bilag, hhv. med
noter i dokumentet og udskrevet)
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* Historie skal være pilotprojekt på ECTS-bærende Verdensmålsfilosofikum (1 ECTS). Drøftelse
af i hvilket fag det er mest relevant at lægge filosofikum (bilag eftersendes)
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken Link til kvalitetspolitikkerne her
* Godkendelse af årshjulet for studienævnets arbejde i 2020 (bilag)
* Drøftelse af, hvilke aktører, det er relevant for vores uddannelser at have relationer til samt
kommunikationsindsatsen over for målgrupperne (Tre bilag: Teksten fra årshjulet, SDUs
principper for internationalisering af uddannelser og Delpolitik for rekruttering)
* Drøftelse af studiestart (To bilag: Teksten fra årshjulet og Delpolitik for studiestart)
* Nyt notat om nøgletal (To bilag: Lars Binderups mail til institut- og studielederne og notatet)
* Historie: Præsentation af forslag til afholdelse af en studentermesse fra ny suppleant i
studienævnet Katja Lau Petersen (bilag)
* Drøftelse af hvorledes verdensmålene kan indgå i som minimum SWOT-analyserne og i de
fremadrettede handlingsplaner i uddannelsesberetningerne 2020. SWOT = uddannelsernes
styrker, svagheder, muligheder og trusler (Tre bilag: De nuværende SWOT-analyser for
Historie, Oldtidskundskab og Mellemøststudier)
8. Andre sager til behandling
* Ansøgning fra Rasmus Glenthøj om støtte til introduktionsforløbet på Historie i efteråret
2020 (bilag)
* Ansøgning fra Jeppe Nevers om støtte til Faglig dag den 24. april 2020 (bilag)
9. Sager til behandling undervisning
* Historie slutevalueringer: Historisk informationssøgning, Europa i verden 1, Metode 1 Alle
tre hold, Metode 3, Område 1: DDR og Metode og teori (Seks bilag)
* Oldtidskundskab: Midtvejsevaluering Informationssøgning og slutevaluering Antikkens
historie og samfundsforhold (To bilag)
* Evalueringerne fra CMS-forløbene efteråret 2019 ifm. karriereprofilfagene og
projektorienteret forløb (bilag)
10. Eventuelt
* Eventuel udvidelse af studienævnsmøderne med en halv time?
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