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Studienævn for Historie, Oldtidskundskab, Marinarkæologi og Mellemøststudier
12-12-2018- 13.00-15.00
Mødelokale 3

Deltagere: Lektor Jesper Majbom Madsen, lektor Tønnes Bekker-Nielsen, lektor Kirstine Sinclair, lektor
Kristine Kjærsgaard, stud.mag. Anne Sophie Nimann Wisborg, og Helene Christensen (referent)
Afbud: Lektor Heidi Vad Jønsson, stud.mag. Nina Weldingh Bjørnsen, stud.mag. Dan Ejlertsen og
stud.mag. Berit Panduro Petersen
Fravær uden afbud: Kasper Thomsen
Observatører: Lektor Jane Hjarl Petersen, studiesekretær Karen Fog Rasmussen og faglig vejleder Adam
Anil Andersen

Punkter til drøftelse
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af to yderligere undervisningsevalueringer fra
Oldtidskundskab: Arkitektur og topografi og Antikreception.
2. Godkendelse af formandsafgørelser
Der var ingen formandsafgjorte ansøgninger.
3. Meddelelser
a. Studienævnsnæstformanden
* Studiepraktik: Evalueringer fra Historie og Oldtidskundskab
Jesper Majbom Madsen oplyste, at der var meget fine evalueringer fra deltagerne på Historiestudiet,
som var glade for vores arrangementer. De udtrykte dog lidt utilfredshed med ting, der ikke havde med
studiet at gøre (lang ventetid etc.). Adam Anil Andersen nævnte herefter, at der også var tilfredshed med
studiepraktikken på Oldtidskundskab. Det overraskende var, at mange var blevet opfordret til at komme i
studiepraktik af deres undervisere i gymnasiet. Nogle svarede dog på spørgsmålet om, hvorfor de var
kommet til Oldtidskundskab, at det var det eneste sted, der var plads. Trods det var de pågældende
positivt indstillede. Jane Hjarl Petersen tilføjede, at uge 43, hvor studiepraktikken foregår, er en dårlig
uge for os, fordi vi afholder eksamen på det tidspunkt. Dette har studiet gjort opmærksom på over for
fakultetet. Tønnes Bekker-Nielsen kommenterede, at det fremgår af evalueringerne, at noget af
undervisningen for dem i studiepraktik er gået hen over hovedet på nogle. Måske skulle vi overveje, om
det er bedre med et par timer specifikt tilrettelagt studiepraktikanterne? Disse specielt tilrettelagte timer
vil dog være en ekstra opgave i en i forvejen hektisk tid for Oldtidskundskab. Til dette nævnte Jesper
Majbom Madsen, at på Historie afholdes undervisning specielt tilrettelagt praktikanterne, og det
fungerer tilsyneladende godt.
* Møde med censorformandskabet 20. november
Jesper Majbom Madsen orienterede fra mødet med censorformandskabet, som afholdes hvert andet år:
Det var et godt møde med en god dialog, og vi fik fortalt dem om de problemer, vi arbejder med til
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daglig, og som vi er underlagt af fakultetet. Censorformandskabet har nu tilsyneladende accepteret, at
specialetiden er fire måneder på SDU og på alle andre universiteter. Vi fortalte dem om Odin, hvorfra
censorerne nu fremover selv skal tilgå kursusbeskrivelserne, og vi forudså, at det nok ville byde på visse
udfordringer. Med udgangspunkt i en konkret sag snakkede vi derefter med formandskabet om
censorernes ansvar for at behandle persondata korrekt. Censorformandskabet oplyste, at KU har ansvar
for censorerne, i og med de administrerer og aflønner dem; men tilsyneladende har KU ikke pt. planer
om at afholde kurser for censorerne i korrekt håndtering af persondata. Vi opfordrede formandskabet til
igen at bringe kurser op for KU, fordi KU i tilfælde af fejlagtig håndtering af persondata kan risikere at få
bøder i millionstørrelsen. Til sidst snakkede vi om sammensætningen af censorkorpset på sigt.
b. De studerende
Efter det nyligt afholdte valg til studienævnet orienterede Anne Sophie Wisborg om sammensætningen
af studenterrepræsentanterne for Historie og Oldtidskundskab i studienævnet i 2019.

c. Andre
* Kort orientering fra Kirstine Sinclair: Referat fra møde i aftagerpanelet for Mellemøststudier 30. august
2018
Kirstine Sinclair oplyste, at mødet med aftagerpanelet var godt, udbytterigt og også både hyggeligt og
sjovt. Aftagerpanelet består af medlemmer, som mere eller mindre kender hinanden. Nogle har selv
taget kandidatuddannelsen, mens andre er tilknyttede som censorer, så alt i alt har panelet et rigtig godt
kendskab til uddannelsen. De kerer sig om stedet og studiet og deltager aktivt i panelet. Det kom frem
under mødet, at stort set hos alle aftagere ansættes der nu især generalister. Vi kan ikke ændre på, at
vores uddannelse ikke nødvendigvis giver direkte adgang til et job; men på studiet er vi nødt til at have
dette i tankerne, når vi skal sælge uddannelsen eller deltage i karrieremesser. Det er ikke en
opmuntrende udmelding fra aftagerne; men tankevækkende.
I forlængelse af dette oplyste Jane Hjarl Petersen, at lektor på Sct. Knuds Gymnasium, Thomas Aagaard
Kristensen har sagt ja til at indtræde i aftagerpanelet for Historie og Oldtidskundskab. Det er vi glade for,
og vi planlægger at invitere ham til et møde med de studerende, hvor han kan fortælle om, hvordan en
gymnasielærers hverdag ser ud.
Tønnes Bekker-Nielsen oplyste, at SDU nu deltager i arbejdet med at lave en ”fast track” til en
gymnasieuddannelse med det planlagte første optag i efteråret 2019. Som situationen er nu, konkurrerer
vi med andre universiteter om gymnasieuddannelser; men nu er de tre største universiteter (KU, AU og
SDU) gået sammen om at udbyde en gymnasieuddannelse, foreløbig på en forsøgsordning i tre år.
Ansvaret for uddannelsens tre elementer vil være fordelt således: AU Propædeutik (Latin), SDU Bachelor
og KU Kandidat. Uddannelsen vil være uden Propædeutisk Græsk; men som adgangskrav skal man have
et sprog som hovedfag. På næste studienævnsmøde vil et udkast til studieordning blive præsenteret.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt.
5. Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
6. Sager til behandling studieordninger
* Mellemøststudier: Indførelse af øvre grænse for antal sider bilag til rapporten ifm. work placement
Kirstine Sinclair præsenterede forslaget til indførelse af en øvre grænse for, hvor mange siders bilag, der
kan vedlægges rapporten fra Work placement. De fleste vil gerne vedlægge bilag bestående f.eks. af
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empiri indsamlet under opholdet, og det kan også være meget relevant. Studienævnet drøftede forslaget
og vedtog, at sideomfanget for rapporten fra Work placement fremover skal være 15 sider eksklusive
bilag.
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
* Historie, Oldtidskundskab og Mellemøststudier: Nye nøgletal for frafald og studietid
Historie: Jesper Majbom Madsen indledte med at sige, at på mange områder er nøgletallene på Historie
blevet meget bedre. Dog er den procentvise overskridelse af studietiden på BA steget til 11,8 fra 2,9
sidste år. Dette er helt usædvanligt og er egentlig en katastrofe; men den store stigning skyldes, at flere
studerende, der levede en hengemt tilværelse på deres sidefag, nu endelig er blevet færdige med deres
uddannelse. Vi skal hæfte os ved, at medianen er helt nede på 1,2, hvilket betyder, at vores studerende i
gennemsnit reelt kun er 1,2 måneder forsinkede. Næste år skal vi også forvente et tilsvarende højt tal,
hvorefter vi håber, at de meget forsinkede studerende har afsluttet deres uddannelse. Den røde lampe
blinker stadig for Studietid på BA; men vi er ikke på en observationsliste. For KA Historie er overskridelse
af normeret studietid 2,6 måneder mod 5,2 måneder sidste år; men for nogle få år siden var tallet over
20. Frafald på BA Historie er 23 %. Det er et kedeligt tal; men selv om det er svært at ændre på,
fortsætter vi vores initiativer for at få tallet nedbragt.

Mellemøststudier: Kirstine Sinclair kommenterede tallene for Mellemøststudier, hvor overskridelse af
normeret studietid er steget fra 6 til 9 måneder. Grunden til dette er uklar; men jo mindre et studie er, jo
mere sårbart er det, når bare én studerende er meget forsinket. Èn meget forsinket studerende giver
stort udslag på nøgletallet, og denne problematik er prodekanen for uddannelse opmærksom på. Frafald:
Det er positivt, at tallet er faldet fra 16 til 4%, som reelt kun udgør én studerende, der er faldet fra. I
2016, 2017 og 2018 har vi i efterårssemesterets første tre uger registreret fremmødet, og hvis en
studerende ikke har vist sig i de første tre uger, har vi skrevet til vedkommende og bedt hun/ham melde
sig ud. Det har vist sig at være positivt, da udmelding før 1. oktober ikke har indflydelse på nøgletallet.
Oldtidskundskab: Jane Hjarl Petersen kommenterede, at frafald på BA er 5 % faldet fra 50 % sidste år.
Tallet lader til at være i vores favør; men virkeligheden ude i undervisningslokalerne ser ud til at være en
anden, idet langt fra alle møder op. Tydeligvis har nogle studerende ikke meldt sig ud (endnu). Vi skruer
nu yderligere ned for vores optag, så forhåbentlig kan vi bedre administrere de studerende, vi så får ind.
Tønnes Bekker-Nielsen tilføjede, at vi nu betaler af på fortidens syndere, og tallene afspejler vores
indskærpede dispensationspraksis. Vi kan håbe, at vi i fremtiden får bedre undervisere ud i gymnasierne,
som igen kan betyde, at vi får bedre studerende ind på sigt. Jesper Majbom Madsen kommenterede, at
medianen på KA er i minus og har været det de seneste år, så medianen viser, at overskridelse af
normeret studietid ikke fortsætter i al evighed. Jane Hjarl Petersen nævnte til sidst, at fakultetet har
afklaret, at de seks måneders Propædeutik er indregnet i studietiden.
Jesper Majbom Madsen sluttede af med at nævne, at der er kommet nogle andre interessante tal,
nemlig et nyt uddannelsesregnskab. Ved sidste regnskab var underskuddet på Historie over kr. 900.000;
men underskuddet er nu nede på kr. 400.000, og det vil blive yderligere reduceret næste år. Regnskabet
består dog af mange ukendte faktorer, bl.a. Rektors omfordelingsprocent, som tager fire procent ud, som
vi får igen, hvis vi sender X antal studerende til udlandet; men vi kan ikke forudse eller kontrollere,
hvordan de studerende bevæger sig. Hvad angår Oldtidskundskab, så er underskuddet nogenlunde
uændret på ca. 500.000 kr., som dog skal holdes op mod småfagsbevillingen, som uddannelsen får, på
over en million, så det er fortsat en god forretning at udbyde undervisning i Oldtidskundskab.
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8. Andre sager til behandling
Ingen sager til behandling.
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9. Sager til behandling undervisning
* Historie: Midtvejsevaluering Europa i verden 1
* Oldtidskundskab: Følgende evalueringer: Introforløb, Propædeutisk Latin og Græsk, Athens litteratur og
kultur, Antikkens historie og samfundsforhold, Informationssøgning, Antikken på film, Romersk litteratur
og kultur, Romersk poesi, Arkitektur og topografi og Antikreception
Studienævnet drøftede evalueringerne, og Jesper Majbom Madsen sluttede af med at sige, at jævnfør ny
praksis på fakultetet oversendes alle evalueringer på uddannelserne nu til institutlederen.
Jane Hjarl Petersen tilføjede, at i uge 51 afholdes et møde med henblik på at komme op med en mere
smidig løsning på tilrettelæggelse af undervisningen i Propædeutik særligt for Religionsstuderende.
10. Eventuelt
* Fastlæggelse af mødedatoer for foråret 2019
Jesper Majbom Madsen oplyste, at forårets første møde afholdes 16. januar, og de resterende
mødedatoer er efterfølgende aftalt til 27. februar, 13. marts, 24. april, 15. maj og 12. juni.
Mødet sluttede kl. 14.20.
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