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Dato:
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Det Humanistiske Fakultet

Studienævn for Historie, Oldtidskundskab, Marinarkæologi og Mellemøststudier
06-06-2018- 13.00-15.00
Mødelokale 3

Deltagere: Lektor Jesper Majbom Madsen, lektor Tønnes Bekker-Nielsen, lektor Kristine Kjærsgaard,
lektor Athena Trakadas, stud.mag. Berit Panduro Petersen, stud.mag. Anne Sophie Nimann Wisborg,
stud.mag. Nina Weldingh Bjørnsen, stud.mag. Caroline Faurskov Vedøe og Helene Christensen
(referent)
Afbud: Lektor Kirstine Sinclair og stud.mag. Dan Ejlertsen.
Observatører: Studiesekretær Karen Fog Rasmussen, faglig vejleder Adam Anil Andersen og faglig
vejleder Mads Caspersen.

Punkter til drøftelse
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af formandsafgørelser
Der var ingen kommentarer.
3. Meddelelser
a. Studienævnsnæstformanden
* Orientering om aftagerdag 3. maj 2018
Jesper Majbom Madsen indledte med at nævne, at han skylder faglig vejleder Mikkel Ellersgaard
Sørensen en stor tak for at have arrangeret denne vellykkede aftagerdag. Det var en rigtig fin dag med
et rimelig godt fremmøde af studenter; men en del studerende var på udlandstur den pågældende
dag. Hans indtryk er, at der var meget at tage med hjem fra aftagerne og de indbudte gæster.
Arrangementet gentages næste år, hvor vi vil arbejde videre med idéen om, at en eller flere
aftagere/oplægsholdere præsenterer et ledigt job eller et job, som de netop har besat. De skal så på
dagen gennemgå, hvordan de vil foretrække, at en ansøgning og et CV til det pågældende job skal se
ud. Han oplyste endvidere, at fakultetet er begejstret for denne model for en aftagerdag, og at de vil
introducere modellen for andre studier.
Specialer: Jesper Majbom Madsen oplyste, at der på Historie blev afleveret 20 specialer den 1. juni og
på Oldtidskundskab to. Det er virkelig positivt, at så mange har afleveret specialet. Dagen efter blev
der afholdt dimissionsfest, som var et godt arrangement.
b. De studerende
Berit Panduro Petersen oplyste, at dimissionsfesten lørdag den 2. juni forløb godt, dog var der lidt for
lang pause mellem den officielle fejring og til den efterfølgende middag. Jesper Majbom Madsen
tilføjede, at han vil anbefale, at de studerende næste år lægger arrangementet på en hverdag, da det
kan være svært for lærersiden at tage en lørdag ud for at deltage i fejringen.
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Berit Panduro Petersen spurgte, om der er nyt i klagesagen vedrørende Videnskabsteori fra sidste år,
hvortil Tønnes Bekker-Nielsen svarede, at det er der ikke.
Afslutningsvis oplyste Berit Panduro Petersen, at der via fagrådet er formidlet kontakt med en
studerende på Samfundsvidenskab, der underviser i statistik som et tilbud til kommende studerende
på Metode 3.

c. Andre
Athena Trakadas oplyste, at hun nu udtræder af studienævnet grundet ansættelse andet sted. Jesper
Majbom Madsen takkede hende for indsatsen i nævnet og oplyste, at 1. suppleant Heidi Vad Jønsson
fra næste møde indtræder i studienævnet på den ledige plads, og at den proces nu bliver sat i gang.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt.
5. Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
6. Sager til behandling studieordninger
Ingen sager til behandling.
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
*Studiestartsundersøgelsen KA
Jesper Majbom Madsen sagde, at trods flere henvendelser til fakultetet, er det fortsat ikke muligt for
nogen studenterrepræsentanter at tilgå undersøgelsen i Clickview, og Helene Christensen nævnte, at
det heller ikke, modsat de andre undersøgelser i Clickview, er muligt at printe undersøgelsen ud.
Denne problematik vil Jesper Majbom Madsen nævne for prodekan Lars Binnerup, og behandlingen af
studiestartsundersøgelsen udskydes, indtil alle i studienævnet kan tilgå resultaterne.
* Ændring i udvælgelseskriterier og adgangskrav til 2019
Jesper Majbom Madsen oplyste, at studielederen for Mellemøststudier har ønsket en generel
diskussion af mulighederne for ændring i udvælgelseskriterier og adgangskrav på studiet; men da hun
var forhindret i at deltage i dette studienævnsmøde, udskydes punktet til næste møde.
* Ansøgning fra underviserkollegiet ved Oldtidskundskabsuddannelsen vedrørende tilføjelse af
adgangskrav
Tønnes Bekker-Nielsen indledte med at sige, at hovedformålet med at indføre kravet er, at frafaldet
på 1. semester på uddannelsen er 35 %, hvilket er baggrunden for ansøgningen om godkendelse af
tilføjelsen af et adgangskrav på 5,0 eller 5,5 i Dansk på adgangsgivende uddannelse ved optag på
Oldtidskundskabsuddannelsen. Uddannelsen er læsetung, og mange studerende har svært ved at
lære græsk. Har man problemer med læsemængden og græsk, har man sandsynligvis også en lav
karakter i mundtlig og skriftlig dansk. Studienævnet godkendte herefter, at der indføres et
adgangskrav i Dansk på Oldtidskundskabsuddannelsen. Jesper Majbom Madsen sluttede af med at
sige, at på Historie afventer vi resultaterne fra Oldtidskundskab, før vi ser, om vi også skal indføre et
tilsvarende adgangskrav på Historie. Historie adskiller sig bl.a. fra Oldtidskundskab ved, at de
studerende ikke skal lære et andet sprog.
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8. Andre sager til behandling
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* Opdatering af anerkendte ekstracurriculære aktiviteter som følge af sammenlægning af studienævn
Jesper Majbom Madsen nævnte, at fakultetet i sin tid lovede, at disse ekstracurriculære aktiviteter
ikke skulle standardiseres, og nu beder de os om at lave én liste for de fire uddannelser under det nye
studienævn. Studienævnet godkendte herefter, at de tidligere to lister over ekstracurriculære
aktiviteter for hhv. Studienævn for Historie, Klassiske studier og Marinarkæologi og Studienævn for
Mellemøststudier sammenskrives til én liste.
Berit Panduro Petersen spurgte, hvad tidsskrift a og b er, og Jesper Majbom Madsen og Tønnes
Bekker-Nielsen svarede på spørgsmålet. Herefter nævnte Berit Panduro Petersen, at tidligere blev der
udvalgt tre specialer, der fik priser, og hun spurgte, om det fortsat er tilfældet? Til det svarede Jesper
Majbom Madsen, at prisen for de bedste specialer er afskaffet, fordi kriterierne for udvælgelse af
specialerne var for uklare og for tilfældige.
Berit Panduro Petersen oplyste, at man kan få et ekstra SU-klip, hvis man er involveret i rådsarbejde.
Studienævnet drøftede herefter, om rådsarbejde skal være ekstracurriculære aktiviteter, og der var
enighed om, at det skal det ikke.
* Ansøgning fra Anders Hauberg Rasmussen om støtte til dækning af rejseudgifter ifm. specialeskrivning den 4. maj. Der søges om kr. 418,00.
Ansøgningen blev imødekommet.
9. Sager til behandling undervisning
* Evalueringer Mellemøststudier
Studienævnet konstaterede at have set evalueringerne og studieleder Kirstine Sinclairs kommentarer,
som forud før mødet var indsendt skriftligt, da hun ikke kunne deltage. Studieleder konkluderer, at
der overordnet er pæne evalueringer for alle tre kurser både i forhold til svarprocent og indhold.
Nogle studerende ønsker mere gruppearbejde, andre mindre, og at hun vurderer, at underviserne er
opmærksomme på at skabe afveksling og mulighed for dialog. I kurset Culture and religion in the
Middle East er der kritik af, at det er usammenhængende, fordi der er to undervisere på kurset.
Kurset har dog været undervist af op til tre undervisere tidligere, uden at dette kritikpunkt har været
rejst. Studielederen vil tage det til efterretning og overveje en anden underviserløsning fremover.
* Evaluering Videnskabsteori II
Jesper Majbom Madsen oplyste, at denne evaluering drejer sig om Oldtidskundskab, og at den
heldigvis er god i år. Tønnes Bekker-Nielsen tilføjede, at der i faget er for meget stof til, at vi kan nå
igennem det på 13 undervisningstimer.
Jesper Majbom Madsen nævnte, at evalueringen for Videnskabsteori for Historiestuderende netop er
kommet. Nu har vi kritiske evalueringer af det på fakultetet sammenlæste videnskabsteoriforløb fra
både Historie og Oldtidskundskab, og da både instituttets ledelse, studieleder, studienævn og
studerende synes, at samlæsning ikke fungerer, vil han drøfte resultaterne med prodekanen.
* Evalueringer Historie
Jesper Majbom Madsen indledte med at sige, at billedet fra de seneste år fortsætter: Der er generelt
stor tilfredshed med vores undervisning på Historie. De studerende påpeger dog, at instruktorundervisningen i Europa i verden 2 ikke fungerer så godt, og det er et koordineringsspørgsmål, som
han vil følge op på. Endvidere har underviser foreslået indførelse af et tilstedeværelseskrav i det
specialeforberedende forløb; men da det ikke er muligt at administrere et sådant krav, vil det ikke
blive indført.
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Berit Panduro Petersen viderebragte, at de studerende efterspørger evalueringer opdelt efter hold.
Jesper Majbom Madsen svarede, at det er uhensigtsmæssigt, at underviserne nu kan se hinandens
evalueringer; men desværre kan det indkøbte evalueringssystem ikke på nuværende tidspunkt
håndtere holdevalueringer.
Herefter drøftede studienævnet, at der blandt studerende er et generelt stigende fokus på eksamen
og karakterer og ikke på undervisningen, hvilket er mest udbredt blandt de studerende, der kommer
fra gymnasiet. Det giver sig bl.a. udtryk i ansøgninger til studienævnet om udskydelse af 1. eller 2.
prøveforsøg, som sandsynligvis skyldes, at man ønsker at helgardere sig, så man har forsøg ”i
reserve”. Tønnes Bekker-Nielsen kommenterede, at som underviser oplever han, at arbejdsprocessen
er blevet bedre, og at f.eks. gruppearbejde fungerer meget bedre nu end tidligere. Han mener, at alle
undervisere skal blive bedre til at forklare, at det at studere på universitetet drejer sig om at mestre
proces og teknikker, som man kun lærer ved at møde op til alle timer i løbet af undervisningen.
Caroline Faurskov Vedøe spurgte, om ph.d.ere får undervisning i, hvordan man underviser? Jesper
Majbom Madsen svarede, at det gør de desværre ikke, og at det først er adjunkterne, der modtager
undervisning. Kristine Kjærsgaard kommenterede, at ph.d.erne til gengæld underviser i noget, der er
meget emnespecifikt.
10. Eventuelt
Jesper Majbom Madsen oplyste afslutningsvis, at datoerne for efterårets møder vil blive sendt ud.
Mødedatoerne er: 22. august, 12. september, 3. oktober, 7. november og 12. december.
Mødet sluttede kl. 14.35.
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