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Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

SM ønskede at tilføje et punkt på dagsordenen vedr. pensumbestemmelserne 

på Museologi. Det blev et nyt punkt 9 og dagsordenen blev herefter 

godkendt. 

 

Ad 2) Godkendelse af referat 

HH bemærkede, at det var besluttet, at referaterne skulle være 

beslutningsreferater – herefter blev referatet godkendt. 

 

Ad 3) Meddelelser 

HH orienterede om, at efteruddannelsen med SDU og AU endelig er blevet 

godkendt.  

 

POR berettede, at Arkæologi har diskuteret hvilke museer, der kan 

godkendes til praktiksteder.  

 

LS sender rustursprogrammer til skriftlig høring i SN i starten af september. 

[De er efterfølgende godkendt.] 

 

LS orienterede om, at FAK laver en generel ændring af samtlige 

studieordninger, så omfanget af specialer fra og med F20 bliver på 50-60 

sider.  

 

LS orienterede om, at studieinformationssiderne skal opdateres. Indspark til 

faglige og sociale foreninger osv. sendes til SHM senest 1. oktober. 

 

LS berettede, at Styrelsen har påpeget, at studerende, der har et ét-fagligt 

hovedfag – altså en ikke-gymnasierettet profil – og ønsker at tage et sidefag, 

skal tage 30 ECTS ekstra, ud over de 90 ECTS. Sidefaget bliver således på 

120 ECTS. 

SN afventer svar fra ÅU/HUM i forhold til, hvordan vi skal forholde os til 

det. 

 

LS orienterede slutteligt om, at dekanatet har igangsat en undersøgelse af, 

hvordan studieledelsen på de forskellige institutter er organiseret.  

 

Ad 4) Høring om fjernprøver (bilag vedhæftet) 

Der var en kort diskussion af, hvad grundlaget for en fjernprøve skulle være, 

og hvilke kriterier, der skal være opfyldt, for at SN kan godkende en 



 

SIDE 3 AF 4 fjernprøve. Der var generel enighed om, at der manglede klare retningslinjer 

for, hvornår og hvordan en fjernprøve vil kunne bruges. 

 

Ad 5) Status på KA-introforløbet på de forskellige fag 

De forskellige fag redegjorde for de respektive KA-introforløb. 

 

Ad 6) Godkendelse af referat fra aftagerpanelmødet (vedhæftet) 

Godkendt med enkelte rettelser. 

 

Ad 7) Behandling af studiestartsprøver på KA’en (se evt. mail fra LS 

den 26. juni 2019) 

Alle fag – på nær Klassisk Arkæologi – besluttede, at indføre 

studiestartsprøve på KA’en. Gerne med en ’døde-knap’ som de aktive 

studerende, skal trykke på i semestrets første uge. Omprøven består af et 

reflektionsnotat på lige fod med BA-studiestartsprøven. Evalueres i efteråret 

2020. 

[Klassisk arkæologi har efterfølgende oplyst, at de gerne vil have en KA-

studiestartsprøve.] 

 

Ad 8) Drøftelse af Saxos politik vedrørende selvplagiering (notat 

vedhæftet) 

SN diskuterede pensum, litteraturlister og overlap. Der var ikke tydeligt 

definerede regler og definitioner i notatet – LS omformulerer og udkastet 

tages op på SN-mødet i september.  

 

Ad 9) Pensumbestemmelser for Museologi 

SM redegjorde for pensumbestemmelserne – SN godkender. 

 

Ad 10) Løbende drøftelse af studiemiljøet 

SLB berettede om mentorprogrammet, som begynder i denne uge. ASC 

redegjorde for en lektiecafé på Græsk og Latin, som også begynder til 

semesterstart. 

 

Ad 11) Datoer for efterårets studienævnsmøder 

Mandag den 23/9 kl. 13-15. 

Fredag den 1/11 kl. 10-12. 

Onsdag den 27/11 kl. 10-12. 

Mandag den 16/12 kl. 13-15. 

 

Ad 12) Merit- og dispensationssager 

SN følger Etnologis indstilling til afslag. 

 

Ad 13) Eventuelt 



 

SIDE 4 AF 4 LS spurgte til Aftagerpanelet og de afgående medlemmer – skal vi køre 

perioden igennem? Eller skal vi finde nye medlemmer nu? Vi kører 

perioden igennem. 


