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G O D K E N D T  M Ø D E R E F E R A T  13.. FEBRUAR  2017 

Forum Saxo Studienævnet  

Møde afholdt: 13. januar 2017 kl. 10.01-12.00  

Sted: 12.4.07  

Referent: Annie Lumbye  

Til stede: 

Jane Fejfer (JF), Søren Ivarsson (SI), Signe Mellemgaard (SM) og Per Ole 

Rindel (POR). 

Studenterrepræsentanterne Bendegúz Barna (BB), Sarah Pepke Pedersen 

(SPP) og Lasse Kragballe Rasmussen (LKR). 

Afbud fra: 

Heine Hansen og Sandi Rizvic. 

Desuden deltog: 

Benedicte Fonnesbech-Wulff (BFW), Sara Holm-Meier (SHM), Morten 

Søndergaard Lustrup (MSL) og Lasse Sonne (LS). 

 

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 

01. Godkendelse af dagsorden. 

02. Godkendelse af referat fra mødet den 12. december 2016.  

03. Meddelelser. 

04. Opgaver om faglighed i praksis. 

05. Indledende drøftelse af studieordningsændringer til aflevering 1.9.2017. 

06. Revision af KA-studieordninger med henblik på 

 - 8-timers kravet 

 - specialet behøver ikke længere være den sidste prøve på studiet. 

07. Holddispensationer 

 - AMIS (specialet) 
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 - de arkæologiske fag (europæiske forbindelser) 

 - historie (afskaffelse af praktiktemadage). 

08. Specialeaflevering 1.2.2017. 

09. Studerende med stress. 

10. Merit- og dispensationssager. 

11. Fastsættelse af næste møde. 

12. Eventuelt. 

 

SM bød velkommen til mødet, som hun kunne konstatere var rettidigt ind-

kaldt. Da der var nye ansigter, foretog nævnet derfor en kort præsentations-

runde.  

 

Ad 1: Godkendelse af dagsorden. 

SM oplyste, at der var kommet flere underpunkter til punkt 7, siden dagsor-

denen blev sendt ud. Hun foreslog endvidere, at punkterne 5 og 6 blev be-

handlet under ét. Herefter blev mødets dagsorden godkendt. 

  

Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 12. december 2016.  

Med en enkelt rettelse blev referatet godkendt. 

 

Ad 3: Meddelelser. 

SM oplyste, at der ikke var noget nyt om økonomien. 

 

Hun oplyste endvidere, at det er ved at være tid for den årlige uddannelses-

redegørelse. Materialet hertil er forsinket, men det skulle være på vej. Hun 

foreslog, at det blev et punkt på næste møde. 

 

Faget historie står for tur til uddannelsesevaluering, og den skal finde sted i 

forårssemestret 2017. SPP fortalte om forløbet på Græsk og Latin. 

 

Der er blevet nedsat et klyngevejledningsudvalg bestående af SM, SI og HH. 

Udvalget skal se på modeller og forløb, og SM og SI har tænkt sig at inddra-

ge det i undervisningen i efterårssemestret 2017. 

 

Vi skal over for fakultetet angive optagstal, som skal svare til dimensione-

ringen. Med andre ord skal vi komme med et sjus på initialfrafaldet, men det 

skal være så præcist som muligt. SM og fagkoordinatorerne afgiver i fælles-

skab svar. 

 

Dimensionering bliver i det hele taget et tema i 2017 og frem mod 2019 og 

2020. Genindskrivning inden for 13 måneder tæller ikke med, men ud over 

13 måneder tæller det med i dimensioneringen. POR mente, at der var tale 

om en slags skjult orlov, nu hvor orlov ikke længere er en mulighed. 
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På spørgsmål fra LKR oplyste SM, at de meget lave optagstal for 2019 og 

2020 havde været kendt gennem hele dimensioneringsforløbet, og hun love-

de at rundsende godkendelsesbrevet. Direktionen vil tage fat på sagen i løbet 

af 2017. 

 

Det humanistiske Fakultet mener, at der bør være ansvarsbeskrivelser for 

fagkoordinatorerne – det har vist sig, at være et problem i forhold til institu-

tionsakkrediteringen, at de ikke findes. Der var enighed om at spørge Bo 

Fritzbøger, om disse eventuelt var blevet lavet i hans tid som studieleder. 

 

SM oplyste, at hun var nået til den konklusion, at posten som studienævns-

formand bør skilles fra posten som studieleder. Der kommer så mange ting 

ovenfra, at sammenblandingen kan blive uheldig. Det bliver en sag for det 

nye studienævn 

 

Resultatet af studiestartsundersøgelsen foreligger nu – den er som sædvanlig 

ikke fordelt på fag, hvilket gør den mindre brugbar. SM lovede at rundsende 

den inden næste møde. 

 

LS spurgte, hvordan underviserne skulle forholde sig til den undervisnings-

portfolio, som alle undervisere skal i gang med i 2017, og som skal være 

færdig i 2018? Det er som sådan ikke en studienævnssag, men derfor kan 

studienævnet godt diskutere sagen alligevel. 

 

SM oplyste, at studiestartsprøverne nu er oprettet og gælder fra den kom-

mende studiestart. 

 

Det blev oplyst, at der er startet en ny studievejleder, som primært skal vej-

lede i MACA og historie. Pågældende læser etnologi. 

 

Studienævnet takkede sekretær Annie Lumbye for mange års uforligneligt 

arbejde. Annie har været fantastisk til at bevare overblikket over nævnets ar-

bejde, med stor sikkerhed assisteret det i mange år, og på nævnets vegne sva-

ret venligt og klart på henvendelser og anmodninger. Annie Lumbye vil nok 

ikke savne nævnet (men måske tænke på det indimellem), men studienævnet 

vil til gengæld savne hende.  

 

Der var ikke flere meddelelser. 

 

Ad 4: Opgaver om faglighed i praksis. 

Punktet var udskudt fra mødet i december. 
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Punktet er dukket op, fordi vi i vores frafaldsredegørelse har lovet at anskue-

liggøre, at fagene har en praktisk anvendelighed. Er der noget at vinde? Gør 

vi det allerede? Kan vi gøre det bedre? 

 

POR oplyste, at forhistorisk arkæologi gør det i forbindelse med seminar-

gravninger, arkæologisk praksis og feltarkæologi – alle kurser der tydeligt 

demonstrerer fagets anvendelighed i praksis og i tæt samarbejde med muse-

erne. MSL supplerede, at der også er museumsbesøg i introduktionsforløbet. 

 

JF fortalte, at Klassisk arkæologi har en samarbejdsaftale med Thorvaldsens 

Museum og med Glyptoteket, hvor de studerende kommer i magasinerne. De 

kommer altså ud af huset. 

 

SPP oplyste, at de studerende på græsk og latin også kommer på museerne i 

introforløbet. Derudover er der mulighed for at lave et undervisningsforløb 

på 3. semester og komme ud og prøve det af. Generelt er der for lidt træning 

i at ”være gymnasielærer”. Der har været afholdt et par seminarrækker, hvor 

de ansatte på Græsk & Latin samt ToRS fortalte om, hvad de arbejder med. 

Det var hendes opfattelse, at de fleste læser faget, fordi de synes, det er sjovt 

og interessant. Det ville være rart med en form for ”jobkursus” med et frit 

emne og gerne med ældre studerende. JF indskød, at vi kunne have nytte af 

vore alumneforeninger i en sådan sammenhæng. 

 

POR understregede, at der var en klar profil af den ”typiske” arkæolog, men 

der var behov for at synliggøre de lidt mindre typiske profiler. Det er et gen-

nemgående træk for ”tvivlerne”, at de ikke ser sig selv grave. LKR mente, at 

indsatsen sagtens kunne gå på tværs af de forskellige Saxo-fag. 

 

SPP mente, at der var brug for information om, hvad man kunne blive, hvis 

man ikke skulle være gymnasielærer eller forsker. 

 

LKR opfordrede til, at man brugte Aftagerpanelet, hvor der sad en del med 

lidt utraditionelle jobs. Emnet var også blevet berørt på det seneste møde 

med Aftagerpanelet. 

 

SI oplyste, at faget historie havde haft en tidligere studerende til at holde op-

læg på kandidatintroduktionsforløbet. Han havde været vældig god og stiller 

gerne op igen. Alumneforeningen er også særdeles aktiv. På bachelordelen er 

der praktiske elementer i både område 2 og område 3, og på kandidatuddan-

nelsen er der både praktik og HK5, som er et pædagogisk-didaktisk kursus.  

 

SM mente, at etnologerne som ikke-gymnasiefag fortrinsvis havde undervi-

serne som ”rollemodeller”. BB understregede, at man kom en del ud at ar-

bejde, og der var jo også metode allerede på første semester. Der var enighed 
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om, at der var ting, der kunne gøres bedre, så det ville faget tænke mere 

over. 

 

LS spurgte, om man kunne bruge Åbent Hus, f.eks. ved at gøre mere ud af, 

hvad en given uddannelse kan bruges til. Der var enighed om, at det var en 

god ide. Åbent Hus burde ikke kun være en hvervekampagne, men kunne 

udmærket bruges til at understrege karriereperspektiverne. 

 

Ad 5: Indledende drøftelse af studieordningsændringer til aflevering 

1.9.2017 og 

Ad 6: Revision af KA-studieordninger med henblik på 8-timers kravet 

og på, at specialet ikke længere skal være den sidste prøve på studiet. 

Der kan kun indleveres 3 studieordningsændringer pr. ”rul”. Der arbejdes 

dog på at lave studieordninger på en mere hensigtsmæssig og meget mindre 

tidskrævende måde. LKR mente, at det stillede højere krav til fag og fagråd 

indbyrdes. 

 

SN har foreløbig noteret følgende ændringer til aflevering 1.9.2017: 

 

Ny studieordning for Græsk og Latin 

AMIS 

Forhistorisk arkæologis BA-tilvalgsordning, som aldrig er godkendt af deka-

nen, selv om den har foreligget færdig længe.  

 

Etnologerne vil gerne lave en ny tilvalgsordning, og forhistorisk arkæologi 

vil gerne lave en ny kandidatordning, men ingen af delene kan nås til 

1.9.2017. 

 

SM spurgte, om 8-timers kravet gav anledning til ændringer i studieordnin-

gerne eller helt nye studieordninger? 

 

SPP mente, at det burde være muligt at få dispensation fra 8-timers kravet på 

de helt små fag. For små fags vedkommende vil det blot betyde, at fagene 

bliver meget fastlåste, og de studerendes valgfrihed vil blive indskrænket. 

 

SM påpegede, at det burde komme fra de studerende, hvis kravet skulle æn-

dres, men oplyste, at der var initiativer i gang fra HUM-Rådets side. Studie-

lederkredsen havde også forsøgt sig. 

 

Der var ikke afgørende nyt om specialerne og disses mulige aflevering pr. 

31.5. Der arbejdes på forskellige modeller. LKR understregede, at hvis de 

studerende fik kortere tid til specialeskrivningen, måtte kravene sænkes. Her 

kunne man måske bruge Aftagerpanelet. LS foreslog, at man også kiggede 
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på eksamensformerne i terminen forud for specialet - man kunne f.eks. be-

nytte aktiv undervisningsdeltagelse. 

 

Der var ikke mere til punktet. 

 

Ad 7: Holddispensationer. 

AMIS 

Der ønskes en nedsættelse af sidetallet på specialet fra 80-100 sider til 60-80 

sider. Desuden ønskes mulighed for at skrive speciale i grupper. 

Studienævnet imødekom begge anmodninger. 

 

De arkæologiske fag 

På modulet Europæiske forbindelser ønskes kun ét resumé (på engelsk, tysk, 

fransk eller italiensk) med et omfang på kun ½ side. 

Studienævnet imødekom anmodningen. 

 

Historie 

Projektorienteret akademisk forløb (praktikmodulet). 

Der ønskes af økonomiske grunde en afskaffelse af de fire praktiktemadage 

og i forlængelse heraf en afskaffelse af den alternative prøveform, der bruges 

ved manglende forudsætninger. 

Studienævnet imødekom anmodningen. 

 

På modulet Kulturel afstand og historisk forståelse er der en mindre afvigel-

se i beskrivelsen på grundfag og på tilvalg. Beskrivelsen skal naturligvis væ-

re ens, hvilket indebærer en tilføjelse på tilvalgsordningen af en alternativ 

prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse. 

Studienævnet imødekom anmodningen. 

 

Der forelå endvidere en henvendelse vedrørende historisk kerneområde 5: 

Historiefagets didaktik. Underviseren ønsker, at den mundtlige prøve vægter 

100% af bedømmelsen. Da området stadig er ved at finde sin form, beslutte-

de studienævnet at imødekomme anmodningen i indeværende termin. 

 

Ad 8: Specialeaflevering 1.2.2017. 

Der var enighed om at markere specialeafleveringen torsdag den 2. februar 

2017 kl. 13 med en lille tale og nogle bobler. 

 

Hvad gør vi med de studerende, der ikke afleverer? Vi forsøger naturligvis at 

hjælpe, men der skal være en vilje. 

 

Ad 9: Studerende med stress. 

POR understregede, at udmeldinger om, at specialekontrakter skulle være 

underskrevet 16.1.2017, medvirkede til at stresse allerede stressede stude-
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rende. Det burde være nok, at kontrakten var indgået 1.2., og det var urime-

ligt at udsende sådanne studiebeskeder midt i en måned, der var dedikeret til 

eksamen. Han ønskede procedurer, som vi i højere grad selv var herre over. 

Ellers forsøgte vi naturligvis at gøre, hvad vi kunne for at hjælpe. 

 

Ad 10: Merit- og dispensationssager. 

Den omdelte liste gav ikke anledning til kommentarer, da det meddelte af-

slag var blevet diskuteret på mødet i december 2016. 

 

Ad 11: Fastsættelse af næste møde. 

Næste møde blev fastsat til mandag den 20. februar 2017 kl. 9-11.  

Næste møde er første møde i det nye studienævn. 

 

Ad 12: Eventuelt. 

Der er Åbent Hus den 1. marts 2017 kl. 15-18, og JF mente, at det kunne væ-

re nyttigt med en diskussion af, hvad der skal med på et sådant arrangement. 

Punktet tages op på næste studienævnsmøde. 

 

Mødet slut kl. 12. 

 

Annie Lumbye 

 


