Det Humanistiske Fakultet

Referat Studienævnsmøde
Studienævn:
Dato:
Lokale:

Studienævn for Historie, Oldtidskundskab, Marinarkæologi og Mellemøststudier
16-01-2019- 13.00-15.00
Mødelokale 3

Deltagere: Lektor Jesper Majbom Madsen, lektor Tønnes Bekker-Nielsen, lektor Kirstine Sinclair, lektor
Kristine Kjærsgaard, lektor Heidi Vad Jønsson, stud.mag. Anne Sophie Nimann Wisborg, stud.mag. Mikkel
Ellersgaard Sørensen, stud.mag. Nina Weldingh Bjørnsen, stud.mag. Michelle Kær Førstø og Helene
Christensen (referent)
Observatører: Lektor Jane Hjarl Petersen, studiesekretær Karen Fog Rasmussen, faglig vejleder Adam
Anil Andersen og faglig vejleder Mads Kjeldgaard Caspersen

Konstituerende møde
1. Indledning og præsentation
Jesper Majbom Madsen bød velkommen til de nye studenterrepræsentanter i studienævnet, hvorefter
alle medlemmer præsenterede sig selv.
2. Valg af næstformand
Nina Weldingh Bjørnsen blev valgt som næstformand.
3. Godkendelse af standardforretningsorden
Forretningsordenen blev godkendt.
4. Delegering af afgørelseskompetence til studienævnsformand og studienævnssekretær
Ud over den uddelegering af afgørelseskompetencen, der ligger i standardforretningsordenen, vedtog
studienævnet at fastholde yderligere delegering til studienævnsformanden, som tidligere blev godkendt,
i disse sager:
* Startmerit: Alle ansøgninger, som kan godkendes helt, og de tilfælde, hvor den studerende er tvunget
til at søge merit, og hvor et afslag ikke vil blive opfattet som ”specielt indgribende”.
Følgende type ansøgninger skal altid behandles på et møde: Ansøgninger, hvori den studerende selv
foreslår hvilke fag, der kan meritoverføres hvortil, og hvor der indstilles til rent afslag.
* Dysleksi: 50 % ekstra tid til bundne, skriftlige eksamener og til mundtlige eksamener med forberedelse
og dysleksi: 50 %, ekstra tid til de eksamener, hvor der i forberedelsen præsenteres en ny tekst, den
studerende skal læse. Ansøgninger om ekstra tid på baggrund af andre funktionsnedsættelser skal
behandles på et møde.
Studienævnet besluttede, at der ikke delegeres nogen afgørelseskompetence til studienævnssekretæren.
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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af formandsafgørelser
Der var ingen bemærkninger til formandsafgørelserne.
3. Meddelelser
a. Studienævnsnæstformanden
Jesper Majbom Madsen oplyste, at der afholdes Ekspertpanelmøde på Historie den 7. februar. Som VIPrepræsentant til mødet blev udpeget Kristine Kjærsgaard og som repræsentant for de studerende Mads
Kjeldgaard Caspersen. Efterfølgende er mødet blevet flyttet til 12. marts.
b. De studerende
Intet til punktet.
c. Andre
Intet til punktet.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt.
5. Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
6. Sager til behandling studieordninger
* Tillægsuddannelse i Latin sidefag på bachelorniveau: Godkendelse af studieordning
Jane Hjarl Petersen indledte med at sige, at denne tillægsuddannelse er et samarbejde med KU og AU og
er en Latinuddannelse for gymnasielærere, der i forvejen har et fremmedsprog. Formået med
uddannelsen er at få flere kvalificerede undervisere ud i gymnasierne, idet fagkonsulenten oplyser, at der
foregår meget undervisning i Latin, som varetages af ikke-uddannede. Fagkonsulenten har givet
dispensation til, at der ikke skal undervises i Propædeutisk Græsk. Studienævnet drøftede herefter
bestemmelserne for en reeksamen i et af fagene i studieordningen, Tekst og samfund og vedtog, at der
gives tre uger til besvarelse. Samme reeksamensbestemmelser vil også gælde for samtlige uddannelser,
hvor faget udbydes.
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
* Drøftelse af procedure for afholdes af studienævnsmøder: Er der behov for ændring af praksis for
specielt dispensation og merit?
Jesper Majbom Madsen oplyste, at i henhold til årshjulet for studienævnets arbejde skal dette punkt
bringes op til diskussion i nævnet hvert år. Studienævnet vedtog herefter, at der ikke foretages
ændringer i praksis.
8. Andre sager til behandling
* Ansøgning fra Tønnes Bekker-Nielsen om midler til oprettelse af en studiegruppe for Oldtidskundskabsstuderende med temaet ”Antikken på film”.
Studienævnet godkendte, at der bevilges kr. 5.000.
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* Ansøgning fra Mehmet Ûmit Necef om midler til dækning af honorar og transportomkostninger
til to gæsteforelæsere i faget Seductions of terrorism i foråret 2019
Studienævnet kommenterede, at gældende praksis er, at der kan bevilges penge til én gæsteforelæser
pr. fag pr. semester. Studienævnet godkendte, at der bevilges penge til standardhonorar og
rejseomkostninger til én gæsteforelæser.
* Ansøgning fra Jane Hjarl Petersen om midler til dækning af udgifter ifm. julearrangement afholdt på
Klassiske studier den 19. december 2018
Ansøgningen var forhåndsgodkendt af formanden.
* Ansøgning fra Thomas Wegener Friis om midler til dækning af honorar til gæsteforelæser i faget Polens
historie i det 20. og 21. århundrede i februar 2019
Studienævnet godkendte, at der bevilges penge til standardhonorar og rejseomkostninger.

9. Sager til behandling undervisning
* Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven og Høring over udkast til ny
bachelor- og kandidatadgangsbekendtgørelse samt ny uddannelsesbekendtgørelse 2019. Begge høringer
sendt i skriftlig høring i Studienævnet den 20. december 2018 på grund af kort svarfrist.
Kirstine Sinclair redegjorde for det høringssvar, hun indsendte vedrørende forslag til en etårig
kandidatuddannelse, hvortil hun er meget skeptisk. Hun er klar over, at forslaget kommer for at matche
europæiske modeller; men for mange kandidatuddannelser, deriblandt Mellemøststudier, er der brug for
en toårig uddannelse, da vi ellers ikke kan nå at give reel kvalificeret undervisning. Ligger der så i
forslaget, at specialet skal kortes ned til to måneder? Det synes helt urealistisk. Dertil kommenterede
Tønnes Bekker-Nielsen, at han også er kritisk til forslaget. En etårig kandidatuddannelse synes
funktionsrelateret; måske har f.eks. revisorer ikke behov for en toårig uddannelse. Formålet med
forslaget er uklart; men måske findes det i bemærkningerne til lovforslaget, som vi ikke har fået.
Kirstine Sinclair indsendte også et høringssvar til ændringer af bekendtgørelserne, hvori hun støttede
fakultetets vurdering: Vi kan ikke arbejde med faste deadlines for aflevering af specialer, hvis aflevering
er betinget af godkendte specialekontrakter. I så fald vil de studerende, der ikke afleverer eller får
godkendt projektbeskrivelser rettidigt, skulle dumpe førstkommende eksamensforsøg og sendes videre
ud i andet (eller tredje) eksamensforsøg.
* Mellemøststudier: Undervisningsevalueringer fra efteråret 2018
Kirstine Sinclair roste de involverede undervisere for at have lavet meningsfyldte sammenfatninger af
evalueringerne. Michelle Kær Førstø nævnte, at i faget Introduction to history and society of the Middle
East var det nogle studerendes opfattelse, at faget skulle give et overordnet indblik i regionen fra Første
verdenskrig, hvorimod undervisererne gav en introduktion til området som helhed. Til dette kommenterede Tønnes Bekker-Nielsen, at formålet fremgår af fagets målbeskrivelser.
* Historie: Evaluering af Norden siden 1800 efteråret 2018
Studienævnet konstaterede, at den vedlagte evaluering også indeholdt evaluering af faget Nationalsocialisme og det tredje rige. Evalueringerne konstateredes set.
10. Eventuelt
Intet til punktet.
Mødet sluttede kl. 14.00.
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