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Referat 
1. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 

 
Dagsordens del om studiestart rykkes op til start, da JHI er nødt til at forlade mødet tidligere. 
 
HJO valgt som ordstyrer.  
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 
2. Godkendelse af referat 

Godkendt pr. mail. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

3. Studiestart (rykket fra pkt. 6) 

HJO: Tutorteamet for E22 er på plads. Pga. klager fra naboer vedr. larm fra den sædvanligt lejede hytte til 
hyttetur, måtte koordinatorerne finde en ny. Ny hytte er booket. HJO synes, at det er under al kritik, at studiet 
ikke kan støtte studiestarten, herunder hytteturen. Det er det vigtigste punkt for de nye studerende, så de 
bliver ordentligt rystet sammen. HJO påpeger, at andre studier får mere støtte til fx faglige weekender. 

- JHI: Det samme gælder alle studier: Der gives ingen støtte til hytteturene. Samtlige midler kanalise-
res til de to studenterorganisationer, som fordeler pengene ud. POLIS betaler på lige fod med HIF. 

- HJO: HIF har normalt intet med studiestarten at gøre. HJO er af den forståelse, at studienævnet på 
PAS støtter hytteturen, ikke POLIS. Da HIF nu må hjælpe, er det synd, at midlerne skal gå til 1. se-
mester og studiestarten frem for en ligelig fordeling blandt alle studerende på tværs af årgange.  
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- JHI: POLIS betjener tre studienævn, og studiestarten har hidtil været fælles for PAS og Digitalise-
ring, men holdes adskilt fra i år. POLIS laver fælles arrangementer, fx faglige weekendture, men der 
gives støtte på samme måde ved alle studierne (mentorer, tutorer mv.). JHI kan ikke genkende, at 
historiestudiet er blevet forfordelt på nogen måde. 

- TKN: Hvad er konsekvensen ved, at studiet ikke støtter hytteturen? 

- HJO: Konsekvensen er en større egenbetaling for studiet, som kan ramme de studerendes tilslut-
ning. Koordinatorerne må nu søge flere samarbejder, men det gør programmet strammere, da disse 
samarbejder skal have tid til markedsføring. Koordinatorerne mangler at indberegne transport, men 
det forventes at blive dyrere, eftersom den nye hytte er længere væk. Næste gang finansiering skal 
på plads, må det udfordringerne ved studiestarten gerne haves in mente. 

 

TKN: Sidefagsstuderende blev tabt under studiestarten i E21, og det må ikke gentage sig. Det var ikke kun 
studiets skyld, da der også var vanskeligheder med det sociale på den årgang. TKN foreslår, at en del af 
studieaktiviteterne afvikles alene med de sidefagsstuderende – fx et velkomstmøde på første dag, hvor TKN 
gerne stiller sig til rådighed. De sidefagsstuderende skal adresseres, at de er lige så meget en del af studiet 
som de centralfagsstuderende, men samtidig er en særlig gruppe. 

- HJO: Ses der bort fra studiestarten E21, har der været OK tilslutning fra sidefagsstuderende. HJO er 
enig om, at et særskilt velkomstmøde er en god idé og foreslår dertil også et særskilt velkomstbrev. 

- ILC: Vil gerne understrege TKNs pointe om, at sidefagsstuderendes særlige baggrund skal medtages, 
men de skal samtidig inkluderes. Den kvalitative evaluering viser, at det er vigtigt med en god integra-
tion. 

- JHI: Generelt er inklusionen af sidefagsstuderende en udfordring for alle studier. Det vil være godt, 
hvis institutterne på SSH med to-faglige uddannelser får et forum, hvor der kan udveksles erfaringer. 
Deres vidt forskellige centralfagsbaggrund skal tages in mente. Vi skal være opmærksomme på pro-
blemet. 

- TKN: Selvstændige studiestartsarrangementer for sidefagsstuderende kan også medvirke til en etab-
lering af en særlig identitet og gøre dem mere homogen som gruppe. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

4. Div. meddelelser 

Sprunget over pga. omrykning, men planlagt meddelelse om mødet m. Olivia DK blev givet under pkt. 11. 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

  

5. Nye hjemmesider (drøftelse) 

TKN: Der er leveret materiale til studentermedhjælper Eva, men med så mange platforme, var der uvished 
om, hvad vi skulle kigge på. 

- HJO: Hjemmesiden for studiestarten E22 er fin. 
- TKN: Punktet tages op igen til næste møde i august. 

HJO: Sidebemærkning til indhold på Moodle: Noget af det er forældet (fx vedr. HIF), selvom der blev ryddet 
op i studierummet for kort tid siden. 
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Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Studienævnet skal have sendt links ud ved næste mødeindkaldelse, som skal kigges på af alle.  
6. Dimission og studiestart (drøftelse) 

Dimission: 

TKN: Der er få penge til afholdelse af studiet. SBB lavede en hurtig vurdering om en dimissionsbegivenhed 
med 80 mennesker og servering af kage og et lille glas for at fejre de forventede 25 dimittender – det bliver 
dyrt. Er der mulighed for at afvikle dimission på en anden måde? Kan HIF evt. inddrages, og kan det inkorpo-
reres med et allerede planlagt arrangement? TKN har selv tænkt på fx en fredagsbar, hvor der over forfrisk-
ninger kan ønskes tillykke – dog uden familiemedlemmer, men sammen med de tidl. medstuderende. 

- HJO: HIF afholder sommerfest d. 1. juli i samme format som sidste år. Her kan en slags dimission 
sagtens placeres. HIF afholder bestyrelsesmøde d. 31. maj, hvor det vil blive drøftet.  

- TKN: Fin idé, men det bliver uden TKNs deltagelse. Det kan tænkes, at ILC, CHL eller en anden VIP 
kan være med. Hidtil har studiet ikke afholdt noget officielt hvad angår dimission, så i år vil blive første 
gang. Vi vil tage erfaringerne med os.  

- HJO: HIF laver PR for sommerfesten til bestyrelsesmødet. De kan lave særligt PR om dimission, som 
kan deles i facebook-gruppen for 10. semester. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

De studerende i HIF tager idéen om dimission til sommerfest med til bestyrelsesmøde 31/5. 

7. Eksamensplanlægning (drøftelse) 
 

TKN: Eksamensplanlægningen har været vanskelig, og nu gik det galt for 2. semester. Studiet har været 
uopmærksom på, at 2. semester går direkte fra aflevering i modul 7i til mundtlig eksamen i modul 5. Jannie 
havde ikke nået at færdiggøre eksamensplanerne i tide, da hun udvidede planen for modul 5 bagud, så nu 
overlappede de for et antal studerende. TKN har meddelt organisationen, at der forventes et overblik over 
netop de ting, så sådanne problemer kan undgås fremadrettet. Dertil er der skrevet tilbage til de studerende, 
som er glade for at blive taget alvorligt. Den nye udfordring er imidlertid at lave det om igen ved at udvide 
planen i den anden ende i stedet – så kan nogle studerende risikere eksamen i modul 5 oveni aflevering af 
projekt i modul 6. 

- FBA: En rigtig ærgerlig situation både for de studerende og for mentorerne ansat med formål om at 
hjælpe de studerende gennem modul 5. Mange finder eksaminerne i oversigtsforløb vanskelige at 
bestå, men efter mentorernes opfattelse skyldes dette oftest tidspres og ikke mangel på faglig 
styrke. Studiet risikerer at miste potentielle studerende pga. stress og angst. 

- TKN: Vi må tage ved lære. Selvom der er mange øjne på sekretariatets udkast til planerne, er der 
stadig mange faldgruber. Som princip kan studienævnet overveje et krav om, at ingen skal til eksa-
men før tidligst en uge før afleveringsfrister eller andre forudgående eksaminer. 

- FBA: Mentorerne har brugt meget tid på at gennemlæse eksamensreglerne. For oversigtsforløbenes 
vedkommende er der ikke fastsat, hvor lang tids forberedelse eksamen kræver (foruden de 30 mi-
nutter inden eksamen) – til trods for, at disse eksaminer er mest tidskrævende i forberedelse. Derfor 
kan det være svært for sekretariatet at lave en holdbar plan. 

- IMLK: Der skal slås et slag for, at spørgsmålene kommer i god tid, så de studerende skal lære at 
planlægge omkring det. Det er imidlertid et problem med de sene eksamensplaner. Uanset er det 
ikke meningen, at dispositionerne skal laves lige op til eksamen.  

- ILC: Det er rigtig fint med krav om en uges ”pause” mellem eksaminerne, men det lyder praktisk 
svært at føre. 
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- TKN: Om det kan lade sig gøre, har TKN ikke undersøgt. Det kan i det mindste bruges som et ideal i 
studienævnet, når planerne for især foråret kigges igennem. Fokus på 4. semester, som endte med 
forlængelse af projektafleveringsfrist, var så stor, at vi ikke opdagede, at præcis samme problematik 
gjaldt 2. semester. Studienævnet skulle blot have forlænget fristen for projektaflevering på 2. seme-
ster. Så havde der været flere tøjler til planlægning af de andre eksaminer. Dels er det generelt bare 
svært at lægge planen, og dels er det svært at opdage hullerne. Studienævnet skal give os selv 
nogle benspænd – ville det ikke være smart at afvikle nogle eksaminer tidligere, så det hele ikke ho-
bede sig sammen i juni? Dette vil imidlertid medføre ekstra arbejde for sekretariatet, mens undervi-
sere vil blive trætte af det, og de studerende vil blive presset over eksamen midt i projektskrivning. 
Hvad angår eksamensspørgsmålene, har studienævnet tidligere vedtaget, at de skulle sendes ud 
tidligere. Det kom de, men det var tydeligvis ikke tidligt nok. VIP ved nu, hvilke spørgsmål, der skal 
arbejdes med til næste år, så planerne burde kunne sendes ud endnu tidligere.  

- ILC: Enig i at hjælpe 2. semester, men også enig med IMLK om, at de studerende skal lære at plan-
lægge deres tid bedre og begynde forberedelsen før. Det store problem nu og her med 2. semester 
er, at nogle får bedre vilkår end andre hvad angår tid. 

- TKN: Det behøver heller ikke være en uges stop mellem eksaminerne – måske bare tre dage. 

- HJO: De studerende skal gøres opmærksomme allerede fra semesterstart, at de skal begynde tidligt 
med eksamensspørgsmålene.  

- FBA: Mentorerne har allerede fremhævet vigtigheden af tidlig forberedelse for 2. semester, men når 
spørgsmålene endelig kommer, sidder de midt i projekt og er allerede pressede. 

- IMLK: Det skal gøres klart over for de studerende hvad forventningerne er, og hvorfor spørgsmålene 
kommer tidligere. De tre dages pause er ikke nok til forberedelse, så de må ikke tro, at de kan lave 
eksamensspørgsmålene her. 

 

HJO: 2. semester blev alt for sent gjort opmærksom på kravet om et bilag med 1-2 siders litteratursøgnings-
profil til modul 6. Lars Andersens hold fik først besked herom d. 29/5, mens det andet hold under Mogens 
Rüdiger slet ikke har fået besked. Ifølge de studerende står det ikke på Moodle eller i studieordningen. Flere 
grupper har ikke lavet det, da de allerede havde afleveret projektet, mens andre sad med det om natten.  

- TKN: Hvis det ikke står i studieordningen, skal det slet ikke laves. Den eneste forudsætning for ad-
gang til eksamen er kompetenceportfolio. Studieordningen tilskriver, at litteratursøgning skal inddra-
ges i selve undervisningen – er det sket? TKN vil tage det op med underviserne.   

 

TKN: Lars Andersen præsenterede en udfordring ved muligheden for eksamen i modul 7i. Forudsætning for 
adgang til eksamen var aflevering af et fastsat antal godkendte øvelsesopgaver (denne gang to opgaver). 
Lars er nu blevet spurgt, hvad de studerende kan gøre, hvis den første opgave er godkendt, men de ikke af-
leverede den anden – kan de så overhovedet gå til eksamen? Det drejer sig om tre studerende. Der kan ikke 
være tale om en reeksamen, da de slet ikke har muligheden for at tage den ordinære eksamen. Rent lovtek-
nisk kan de studerende først komme til eksamen ved den næste ordinære eksamen om et år. Lars foreslår 
en model, hvor de studerende kan gå til den ordinære eksamen i de sidefagsstuderendes modul 20 (samme 
opgave) om et halvt år. Problemet er, at studieordningen ikke tager stilling til, hvad der sker ved manglende 
opfyldelse af forudsætning om godkendte øvelsesopgaver. 

- FBA: Er der gået noget forud for den manglende aflevering? 

- TKN: Der er nok tale om sammenhæng med de studerendes niveau. 

- FBA: Hvis der var en personlig grund til manglende aflevering af øvelsesopgave, kunne de have 
skrevet en besked til Lars om forlængelse af frist.  

- TKN: En anden model er at opfordre de studerende til at søge dispensation for manglende opfyl-
delse med henvisning til noget særligt, der forhindrede dem i at aflevere. 
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- FBA: Føler sig skuffet, da mentorerne virkelig slog et slag for, at de skulle lave opgaverne.  

- MSP: Hvis aflevering af opgaverne er en forudsætning for overhovedet at gå til eksamen, skal det 
slet ikke være nødvendigt at opfordre de studerende til at lave dem. 

- TKN: Studienævnet skal tage beslutningen. Vi kan også beslutte, at det bare er ærgerligt – de må 
vente til næste år.  

- HJO: Fristen for aflevering af den anden øvelsesopgave lå midt i Rom-turen, så det kan være grun-
den til, at nogle ikke nåede det. 

- TKN: Eksamensbekendtgørelsen siger, at man skal følge eksamensterminerne. Derfor kan vi nogle 
gange bare sige til folk, at de skal vente et helt år med at gå til eksamen, som er normen på andre 
studier. Hvis disse regler gælder, hvor der ikke er tale om en reeksamen, kan vi ikke lave modellen 
med modul 20 om et halvt år. Men vi vil næppe høre protester fra nogle, hvis vi gør det. I så fald skal 
det understreges for de tre studerende, at de faktisk skulle have ventet et helt år, men vi laver en 
særlig undtagelse pga. indkøringsvanskeligheder med den nye studieordning. Det må nemlig ikke 
ses som en større gevinst til dem. Vi skal sende et signal om, at de studerende skal lave deres op-
gave. 

- Hele studienævnet: Retfærdig model, det godtages. 

 

HJO: Tilføjelse til førnævnte problemstilling omkring litteratursøgningskursus – 2. semester havde ikke sådan 
et kursus, men blev blot vist rundt på biblioteket på 1. semester.  

- TKN: Vil skrive til underviserne på modul 6 og spørge, hvorvidt de i undervisning har præsenteret de 
studerende for de værktøjer, som studieordningen tilskriver. Studieordningen siger imidlertid, at litte-
ratursøgningsprofil skal vedlægges projektet som bilag. Selvom de studerende skal læse studieord-
ningen selv, skal underviserne også huske at præsentere dem for læringsmålene. Hvis de huskede 
det, er der ikke noget at komme efter.  

- ILC: Det var samme problem med afsnittet om gruppeproces i projektet på 1. semester. Hvis studie-
ordningen kræver sådanne bilag, er der ikke noget at gøre. 

 

TKN: Jannie er opsagt, og studiet skal derfor have ny sekretær. TKN har efterspurgt et møde for at under-
søge, hvordan vi laver en ny plan. 

- ILC: Vil det stadig være opdelt med en sekretær for bacheloren og en sekretær for kandidaten? 

- TKN: Overlap kan overvejes. Måske kan hjælp i forhold til kvalitetssikring indhentes ved at ansætte 
en akademisk uddannet sekretær, men dimensionering kan være et benspænd pga. manglende be-
hov for ekstra hjælp i forhold til det faldende antal studerende. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

TKN skriver til underviserne på modul 6 og undersøger, hvorvidt de studerende blev introduceret for litteratursøgning. 

8. Employability (diskussion, orientering, ILC) 

ILC: Arrangementet ”Snart færdig – og hvad så?” for specialestuderende blev afholdt. Det var en succes.  

- IMLK: Deltog selv i arrangementet og foreslår, at der fremadrettet inddrages jobopslag, så CV’et 
nemmere kan tilpasses. Derudover var det et rigtig fint arrangement. 

TKN: Overordnet set er det fint med de employability-tiltag, som studiet foretager nu.  
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Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

9. Meddelelser fra studievejlederen (orientering, MSP) 

MSP: Ingen meddelelser. Meget få har efterspurgt vejledning, og de enkelte gange har det drejet sig om rent 
praktiske ting i forhold til eksamenstilmelding og lignende. Positivt, at studerende ikke pt. har brug for vejled-
ning. 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

10. HIF 

HJO: Der er ikke sket så meget siden sidst. Sommerfesten d. 1. juli bliver det samme som sidste år (telt i 
Østre Anlæg), men nu med slushice-maskine. Underviserne i studienævnet må gerne prikke til de andre VI-
Per.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

11. Evt. 

HJO: Nysgerrig om mødet med Olivia DK afholdt d. 25/5. 

- TKN: Det skulle have været en del af punktet om diverse meddelelser. Der var desværre mange af-
bud til mødet. TKN havde selv lave forventninger pga. opløbet. Set i bakspejlet blev der brugt lige 
rigeligt tid på at fortælle om Olivia DK selv. Dog gennemgik de en række forskellige diagnoser, og 
hvordan disse udfordrede de studerende. Denne gennemgang var meget gavnlig og kunne blive et 
tema for at større arrangement. Det kan både være til interesse for de diagnosticeredes medstude-
rende samt for VIPer, så der skabes mere bevidsthed og forståelse om udfordringerne. Én ting, vi 
kan tage med fra mødet, er, at vi skal alle skal lægge os i selen ift. at annoncere ændringer i planer 
hurtigere og tydeligere. Det er nemlig et fællestræk for mange diagnoser, at ændringer og uforklarlig-
heder kan vokse sig rigtig store og dermed dræne de studerende for meget energi. 

- ILC: Er selv faglig støttelærer for tre studerende. Noget, som er principielt og værd at diskutere i stu-
dienævnet, er, hvilken form for behandling man skal give de studerende, hvis man er bevidst om en 
diagnose – hvis man overhovedet skal behandle det? Der må også være en grænse for særbehand-
lingen, så der ikke gøres for stor forskel på de studerende. 

- TKN: Der har været tilfælde, hvor studerende brokkede sig over andre studerende, som fik lov at 
fylde for meget i undervisningen. 

- FBA: Måske skal vi starte med at italesætte en rummelighed (til en vis grænse). Vi kan både gøre 
noget for de studerende med udfordringer, men vi kan netop også prøve at skabe en rummelighed 
på studiet. 

- IMLK: Der er to elementer i, hvad FBA siger. Der skal selvfølgelig tages højde for diagnosticerede 
studerendes udfordringer, men det må ikke gå udover det faglige.  

- FBA: Erfaring med at arbejde med handicappede og autister, hvor man kan komme vildt langt med 
en fast struktur. Så kommer man måske også udenom, at det bliver en faglig hæmsko senere. 
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- TKN: Et andet punkt, vi kan tage med fra mødet, er, at vi allerede gør noget for de studerende med 
udfordringer ved at italesætte det i studienævnet. Vi kunne også give det et vist fokus i studiestarts-
sammenhæng eller blot italesætte det åbent ved at fremhæve ungdomsårgangens mistrivsel gene-
relt. 

- IMLK: Det er også vigtigt at informere de studerende om muligheden for hjælp inden det bliver for 
sent. 

- FBA: Tutorkoordinatorerne har diskuteret, at tutorerne skulle snakke om det til tutorseminar. Evt. kan 
der hives fagfolk/specialpædagoger ind.  

- TKN: Mødet med Olivia DK gjorde det også tydeligt, at de studerende med diagnoser kan det 
samme som os andre – det tager blot mere energi. Det kan derfor være nyttigt at tænke i det som 
energi/kapabilitet. Underviserne skal huske at indlægge pauser, så det ikke overgøres. Vi skal være 
pragmatiske ift. programlægning eller give en udvejsmulighed. Alt sammen kan relativt nemt omsæt-
tes i undervisningen. Olivia DK udsendte en PDF med informationer, som til start sendes rundt. Hvis 
der er tid, kan vi lave et lignende arrangement for de studerende. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

  

 

Torben K. Nielsen 

Studienævnsformand 
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