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Det Humanistiske Fakultet

Studienævn for Historie, Oldtidskundskab, Marinarkæologi og Mellemøststudier
14-03-2018- 10.00 - 12.00
Mødelokale 3

Deltagere: Lektor Tønnes Bekker-Nielsen, lektor Kirstine Sinclair, lektor Kristine Kjærsgaard
stud.mag. Berit Panduro Petersen, stud.mag. Anne Sophie Nimann Wisborg, stud.mag. Dan
Ejlertsen, stud.mag. Nina Weldingh Bjørnsen, stud.mag. Caroline Faurskov Vedøe og Helene
Christensen (referent)
Afbud: Lektor Jesper Majbom Madsen og lektor Athena Trakadas.
Observatører: Studiesekretær Karen Fog Rasmussen, studiesekretær Signe Østergaard
Christensen, faglig vejleder Adam Anil Andersen og faglig vejleder Mikkel Ellersgaard Sørensen.
Mødet blev ledet af næstformand for studienævnet, Berit Panduro Petersen i Jesper Majbom
Madsens fravær.

Punkter til drøftelse
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af to nye punkter: Godkendelse af områdefag og en
yderligere ansøgning om midler.
2. Godkendelse af formandsafgørelser
Berit Panduro Petersen oplyste, at hun selv havde et spørgsmål til en formandsafgørelse
vedrørende forhåndsmerit og niveau, som hun havde fået svar på hos studienævnssekretæren.
3. Meddelelser
a. Studienævnsnæstformanden
Berit Panduro Petersen informerede om, at Mikkel Ellersgaard Sørensen stopper som faglig
vejleder til efteråret, fordi han skal på udlandsophold. Stillingen er nu slået op.
b. De studerende
Dan Ejlertsen nævnte, at der nu foreligger en udvalgsrapport, som bl.a. foreslår, at studienævn
gøres rådgivende i stedet for besluttende som nu. Han opfordrede til at være opmærksom på
denne fundamentale ændring. Kirstine Sinclair kommenterede, at rapporten lægger op til en
aflivning af studienævnet, som vi kender det, og Tønnes Bekker-Nielsen lagde til, at studienævn er
et af de sidste demokratiske organer på universiteterne, som vi skal kæmpe for at fastholde.
c. Andre
Intet til punktet.
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4. Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt.
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Under behandling af dette punkt efterlyste Caroline Vedøe på vegne af de studerende på
Marinarkæologi mere information om specialet: krav, tidsfrister og konsekvenser, hvis de ikke
overholdes. Det er de studerendes opfattelse, at der i Esbjerg gives modsatrettede informationer.
Fakultetet har efter mødet oplyst, at de i første omgang har bedt studievejledningen følge op på
dette punkt.
5. Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
6. Sager til behandling studieordninger
* Godkendelse af revideret studieordning for BA Oldtidskundskab
Studienævnet drøftede de foreslåede rettelser og særligt forslaget om, at muligheden for
individuelt petitum på bachelorkurser bortfalder. Karen Fog Rasmussen redegjorde for, hvor
mange, eller få, der hidtil har benyttet sig af muligheden for at indlevere individuelle petita samt
problemerne med fremsendelse og godkendelse af de individuelle petita til eksamen. Kirstine
Sinclair foreslog, at de studerende, der ønsker at indlevere individuelt petitum kan søge
studienævnet om dispensation til det. Studienævnet bifaldt forslaget og godkendte herefter den
reviderede studieordning.
* Godkendelse af ændret undervisnings- og eksamenssprog for kurserne Antikreception og
Arkitektur og Topografi for efteråret 2018
Berit Panduro Petersen og Karen Fog Rasmussen redegjort kort for baggrunden for ansøgningen,
hvorefter studienævnet godkendte ændring af undervisnings- og eksamenssprog.
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
Ingen sager til behandling.
8. Andre sager til behandling
* Ansøgning fra Jane Hjarl Petersen om midler til dækning af transport og forplejning til
foredragsholdere ved Romersk arkæologiseminar 25. april 2018. Der søges om kr. 848.
Studienævnet imødekom ansøgningen.
* Ansøgning fra Jane Hjarl Petersen og Sanne Rishøj Christensen om midler til dækning af rejse og
ophold for studerende ifm. studietur til England den 16. – 19. april 2018. Der søges om kr. 3.900/pr.
person for op til 13 studerende.
Studienævnet imødekom ansøgningen med kr. 500 pr. studerende.
Endvidere søges om midler til dækning af Jane Hjarl Petersen og Sanne Rishøj Christensens udgifter
til rejse og ophold ifm. samme studietur. Der søges om kr. 4.880 pr. person.
Studienævnet imødekom ansøgningen.
* Ansøgning fra Vibeke Kaiser-Hansen om midler til dækning af transportudgifter ifm. studietur til
Fredericia den 17. april i faget Jøder i Danmark i 1800-tallet. Der søges om op til kr. 200 pr.
studerende.
Studienævnet imødekom ansøgningen.
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* Ansøgning fra Thomas Wegener Friis om midler til dækning af rejse og ophold for studerende ifm.
studietur til Polen den 20. – 24. marts 2018. Der søges om mellem kr. 1.154 og 2.035/pr. person for
op til 10 studerende.
Studienævnet imødekom ansøgningen med kr. 500 pr. studerende.
Endvidere søges om midler til dækning af Thomas Wegener Friis’ udgifter til rejse og ophold ifm.
samme studietur. Der søges om kr. 2.800.
Studienævnet imødekom ansøgningen.
* Ansøgning om midler fra studerende Dan Ejlertsen til dækning af transportudgifter ifm. Nordic
Society for Middle Eastern Studies 2018 MA student workshop i København 9. marts 2018. Der
søges om kr. 121.
Studienævnet imødekom ansøgning med kr. 100,-.
* Ansøgning om midler fra faglig vejleder Mikkel Ellersgaard Sørensen til dækning af udgifter til
forplejning på aftagerdagen 3. maj. Der søges om op til kr. 4.200.
Studienævnet imødekom ansøgningen.

9. Sager til behandling undervisning
* Godkendelse af områdefag, der udbydes på Historie i efteråret 2018 på bachelor, kandidatsidefag og kandidat
Berit Panduro Petersen indledte med at nævne, at der for kandidatstuderende i efteråret 2018
ikke udbydes fag før 1800, hvis man måtte være interesseret i det. Hvordan kan det løses? Tønnes
Bekker-Nielsen kommenterede, at kandidatstuderende kan følge det tværfaglige kandidatfag By og
samfund i antikken som én mulighed. Studienævnet konkluderede herefter, at Berit Panduro
Petersen informerer studielederen om, at det fremover er ønskeligt, at der er en tidsmæssig
balance i de fag, der udbydes, og at de studerende skal gøres opmærksom på at undersøge andre
muligheder for fag ved bl.a. summer school og andre universiteter.
10. Eventuelt
Caroline Vedøe spurgte, hvordan de studerende er stillet i forhold til lockout eller strejke, og Anne
Sophie Wisborg oplyste, at det også diskuteres i fagrådet lige nu. Tønnes Bekker-Nielsen
redegjorde herefter for, hvad han ved om den aktuelle situation. Nina Weldingh Bjørnsen spurgte,
hvad bachelor- og specialeskrivere skal gøre i tilfælde af lockout, hvortil Berit Panduro Petersen
svarede, at når vi ved mere, skal disse studerende tage kontakt til deres vejleder. Tønnes BekkerNielsen sluttede af med at sige, at i tilfælde af lockout eller strejke kunne man sikkert forestille sig,
at der for disse studerende kan blive tale om udsættelse af afleveringsfristen.
Caroline Vedøe spurgte endvidere, om det er muligt at få forhåndsgodkendt et speciale? Hun er i
den aktuelle situation, at hun rejser til Peru 5 uger efter aflevering af specialet, og hun oplyste, at
som ny-dimitteret mister man retten til dagpenge, hvis man ikke står til rådighed i Danmark de
første to uger efter afsluttet uddannelse. Kirstine Sinclair oplyste, at da bedømmelsestiden for
specialer var otte uger, kunne de studerende få en forhåndsgodkendelse af specialet, men at den
mulighed generelt bortfaldt, da bedømmelsestiden gik ned til fire uger, fordi bedømmerne på
grund af den korte frist ikke både kunne give en forhåndsbedømmelse og en endelig bedømmelse
inden for fristen. Hun opfordrede Caroline Vedøe til at spørger sin vejleder om muligheden for at
få en forhåndsgodkendelse.
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Kirstine Sinclair informerede om, at for Mellemøststudier udpeges der et nyt censorkorps pr. 1.
april, og vi har derfor endnu ikke fået klarhed over, hvem censorkorpset er. Vi har fået oplyst, at vi
bliver lagt sammen med andre korps, men vi ved ikke hvilke. Af den grund skrider eksamensplanlægningen; vi kan endnu ikke bestille censorer, og vi ender med at blive cirka to måneder
forsinkede med planlægningen af sommereksamen.
Mødet sluttede kl. 12.20.
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