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Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 15. august 2017. (Vedhæftet)  

3. Meddelelser.  

4. Behandling af nye BA- og KA studieordninger på Græsk og Latin.  

5. Behandling af ny KA-studieordning på Forhistorisk.  

6. Justering af studieordningen på AMIS. 

7. Høring om KU’s strategi.  



 

 

SIDE 2 AF 6 8. Dato og tema for mødet med aftagerpanelet i efteråret.  

9. Merit- og dispensationssager.  

10. Eventuelt.  

  

1. Godkendelse af dagsorden.  

SI bød velkommen og konstaterede, at mødet var indkaldt rettidigt og trods 

det lille fremmøde var SN beslutningsdygtigt. 

Dagsordenen blev herefter godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet fra mødet den 15. august 2017.  

Med rettelser blev referatet godkendt. 

  

3. Meddelelser.  

SM orienterede om, at de ændringer i intern censur, der allerede er lavet i 

studieordningerne, er de ændringer, vi i SN tidligere har bedt om, hvorimod 

al fjernelse af intern censur på skriftlige opgaver falder bort pr. 1. september 

2017. 

SM informerede yderligere om, at institutlederen har aftalt med 

tillidsmanden, at eksaminer med intern censur kan blive læst af kolleger for 

en second opinion. 

LKR spurgte om de kan eller skal læses af en kollega? 

SM orienterede om, at dette skal tages op på det kommende SU-møde. 

Institutlederens forslag er, at eventuelle dumpere ville skulle læses af 

kolleger, hvis eksamensopgaverne ikke er rene ’blankere’. 

 

SM foreslår, at alle fag har en studiehåndbog. Heri vil vi kunne informere 

om, hvor på studiesiderne, de studerende kan finde kommentarer og 

ændringer til pensumkrav osv. Historie har en studiehåndbog, som de andre 

fag eventuelt kan lade sig inspirere af. 

 

Ligeledes berettede SM, at holddispensationsansøgningerne er 

imødekommet. FAK har orienteret om, at holddispensationerne nu er brugt 

for tredje gang, og der vil ikke kunne gives flere holddispensationer, og vi 

skal derfor have nye studieordninger, hvis vi vil opretholde de ændrede 

eksamensformer. 

 

LKR informerede om at alle de nye studerende er startet, og det går rigtigt 

fint. Immatrikulationen er på fredag. 

 

POR orienterede om, at han siden sidste møde, hvor SN mente, at FAK tog 

kontakt til censorkorpset i forbindelse med høring af den nye KA-

studieordning, er blevet kontaktet af Roar Kent fra FAK. Han havde gjort 

opmærksom på, at faget selv skulle tage kontakt til censorkorpset. POR 

indsender den nye studieordning til FAK og eftersender censorkorpsets 

høringssvar. 

 



 

 

SIDE 3 AF 6 HH fortalte, at Græsk og Latin har fået lov til at flytte tomme pladser på 

Latin over på Græsk, hvor en del har søgt ind efter optagelsesstoppet i 2016. 

Han berettede, at mange studerende var kommet i klemme pga. det lukkede 

optag sidste år – de studerende søgte ind på Latin sidste år, og ville nu søge 

ind på Græsk, men kunne ikke pga. manglende pladser. 

 

SI berettede, at SM og SI skal til møde senere i dag med Roar Kent om 

prøvekataloget. 

 

4. Behandling af nye BA- og KA-studieordninger på Græsk og Latin.  

HH orienterede om arbejdet med studieordningerne, som er meget 

omfattende, da alle studieordninger skal ændres, hvis én ændres. Der ligger 

nu to identiske ordninger for BA-ordningerne på henholdsvis Græsk og 

Latin, som eventuelt kan lægges sammen, hvis FAK vil det.  

 

Antallet af KA-ordninger er blevet begrænset, idet Middelalderfilologi er 

lagt ind som profil under de almindelige KA-ordninger. Der har været 

spørgsmål, om propædeutikken skal lægges ind i BA-ordningen? Det er 

stadig uklart, om det er fornuftigt, da propædeutikken også bruges af mange 

andre fag, fx klassisk arkæologi, religionsvidenskab og indoeuropæisk, og 

de vil skulle se på hele BA-ordningen, frem for propædeutikordningen, som 

de gør nu. 

Der er taget højde for prøvekataloget, 12- og 8- timerskravet, kravene om 

ekstern og intern censur, gradueret og bestået/ikke bestået. 

Moduler der før var forbeholdt Oldtidskundskab er nu allesammen samlæst 

med græsk og latin. 

Ændringerne i BA-forløbet med propædeutikken delt ud over flere semestre 

kommer forhåbentligt til at betyde, at vi mindsker frafaldet. På KA-

ordningen er der kommet et 30 ECTS projektorienteret forløb. 

 

SPP spurgte om normalsidedefinitionen på audiovisuelt materiale? 

HH forklarede, at det er en standardformulering, og det vil være op til 

underviseren at godkende det audiovisuelle materiale. 

SPP spurgte ligeledes om pensumdefinitionen, tolkning og oversættelse skal 

fremgå tydeligere i eksamenskravene? HH forklarede, at der ikke skulle 

styres for meget via studieordningen – de mere specifikke ting skal fremgå 

af kursusbeskrivelserne og eventuelt studiesiderne. 

SM supplerede med, at det gælder om at lave studieordningerne så fleksible 

som muligt, så vi ikke skal lave holddispensationer for ting, vi kan orientere 

om via studiehåndbogen. Så hellere redigeringer via Studiehåndbogen, som 

kan godkendes af Studienævnet. 

 

RC spurgte, om det kunne være problematisk, hvis man fjerner 

studieaktivitetskravene fra studieordningen?  

SI svarede, at hvis studieaktivitetskravet fremgår af kursusbeskrivelserne 

eller studiehåndbogen, burde det ikke være noget problem. Det kan vi 

løbende lave om. 



 

 

SIDE 4 AF 6 SM mener, at kukbeskrivelserne bør godkendes af SN, hvis der skal fremgå 

pensum og aktivitetskrav. 

HH orienterede om, at Græsk og Latin har specificeret 

studieaktivitetskravene, så må vi se, hvad FAK siger. 

SM pointerede, at undervisnings- og eksamensadministrationen skal høres i 

forhold til bl.a. studieaktivitetskravene.  

HH sender den videre til aftagerpanelet og censorkorps og afventer deres og 

administrationens svar. 

SN godkender studieordningen. 
 

5. Behandling af ny KA-studieordning på Forhistorisk.  

POR orienterede om, at de på Forhistorisk primært har arbejdet videre med 

de faglige mål på teknologikurset, og at få formuleret de faglige mål på 

engelsk. Ligeledes har de arbejdet videre med muligheden for gruppeprøver 

på eksamen med fri afleveringer plus omfang ved gruppeprøver og 

gruppeprøver med individuel vurdering. 

SPP synes, det er godt at mål og faglige kompetencer er udspecificeret.  

 

JF spurgte, om de engelske kurser lå fast, og det kunne POR bekræfte. 

 

SM supplerede i denne forbindelse med, at det er vigtigt, at vi de to første 

uger af semestret registrerer de fremmødte KA-studerende, så vi kan 

kontakte dem, der ikke møder op til undervisningen. På denne måde kan vi 

forhåbentligt afklare, om de eventuelt er dobbeltindskrevet og således kan 

afmeldes uddannelsen og ikke tælle med i frafaldsopgørelsen. 

 

SN godkender studieordningen. 
 

6. Justering af studieordning på AMIS.  

AMIS var lidt i tvivl om en praktik på 30 ECTS kunne godkendes, men 

Græsk og Latin har netop tilføjet et 30 ECTS projektorienteret forløb, og det 

findes på Histories KA-ordning, så det burde ikke være noget problem. SN 

godkender ændringerne til studieordningen. 

 

Kl. 11 forlader LKR mødet. 
 

7. Høring om KU’s strategi.  

SI åbnede punktet med at vurdere, at vi nok alle kunne være enige i målene, 

men hvordan opgøres målene? Og hvordan kommer vi derhen? Vi skal 

prioritere undervisningen og få koblingen mellem undervisning og 

forskning til at fungere, hvad vi allerede gør, men der tilføres ikke midler til 

at gøre mere. 

 

JF mente, at alle gerne vil rekruttere unge talenter, men for hvilke midler? 

 



 

 

SIDE 5 AF 6 SM undrede sig over, hvordan vi skal levere de bedste kandidater og sikre 

kvaliteten i uddannelsen samtidig med, at vi skal reducere 

gennemførselstiden. 

 

SPP erklærede sig enig i dette og supplerede med, at 

Studiefremdriftsreformen ikke virker efter hensigten og faktisk spænder ben 

for målene. 

 

POR vil meget gerne tiltrække de bedste studerende fra hele verden, men 

med Studiefremdriftsreformen og restkravsbachelorer, er der ikke pladser til 

udefrakommende studerende - hvordan skal vi håndtere det? 

HH pointerede, at det var udeladt at vi uddanner gymnasielærere, som også 

bidrager til samfundet og POR supplerede med, at vi også uddanner 

arkæologer til udgravninger og museer, som bidrager og er en del af 

samfundet. SI påpeger, at det er vigtigt, at opretholde HUM som en vigtig 

del af samfundet. 

 

JF betonede, at modellen måtte være overtaget fra de naturfaglige fag, og 

det er meget flot at skrive at vi skal være innovative - hvor skal ressourcerne 

komme fra? 

 

SM havde bemærket, at vi skal have flere tutorials, men det kan ganske 

enkelt lade sig gøre rent økonomisk. SI supplerede med, at små hold, som 

på fx Oxford, åbenbart var et ideal, men det kan ikke lade sig gøre med hold 

på 40 studerende. 

 

SM rundede af med at konstatere, at mange af tingene har vi arbejdet 

henimod i mange år. 
 

8. Dato og tema for mødet med aftagerpanelet.  

HH spurgte til nye og gamle medlemmer - hvad gør vi med afgående 

medlemmer?  

SM får navne på nye medlemmer og sender en mail ud til de afgående 

medlemmer, ligesom de nye medlemmer får en velkomstmail med 

informationer om den treårige medlemsperiode. 

Mødet med aftagerpanelet er fastlagt til torsdag den 23. november kl. 16-18. 

Temaet bliver samfundsengagement med udgangspunkt i KU’s strategi.  

 

JF spurgte, om vi gør ligesom sidst, med fagopdelte møder først og så 

samles alle bagefter til en fælles diskussion? SI foreslår, at vi tænker over 

formatet.  

Der kan være tre medlemmer pr. fag i en treårig periode – eventuelt med 

mulighed for forlængelse. Vi skal have uploadet en liste med nye 

medlemmer på intra, når vi har navnene. Vi rekvirerer nye medlemmer, før 

vi skriver til de afgående.  

 

9. Merit- og dispensationssager.  



 

 

SIDE 6 AF 6 POR orienterede om en specifik sag på Forhistorisk og SN godkendte 

fagmiljøets indstilling til afslag. 

Ellers ingen bemærkninger. 

 

10. Eventuelt.  

 Ingen bemærkninger 

 

Mødet slut kl. 11.10 


