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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenspunkter 4 og 5 byttede plads, mens punkt 8 udgik. 

 

2. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Ansøgninger om merit og dispensation 



 

SIDE 2 AF 5 Der var ingen sager til nævnets behandling. Studienævnet aftalte på 

et senere møde at drøfte aftale med Yale, herunder hvem der 

overtager det faglig ansvar. 

 

4. Drøftelse og godkendelse: Studieordningsrevision 

Studienævnets forperson Søren Holst havde lavet oversigt for 

drøftelsen efter en gennemgang af høringssvarene. 

1. Der drøftedes forslag om at flytte GT 1. Der ses fordele, men det 

findes for store ulemper ved at have to fremmedsproglige forløb 

samtidigt (Græsk og Hebraisk). Forslaget følges ikke. 

2. Der drøftedes karaktergivning på valgfag herunder praktik. 

Nævnet fandt med baggrund i høringssvarene ulemper ved 

karaktergivning ved valgfag og undersøgte mulighederne for at 

overholde kravet om 120 ECTS graduerede eksaminer ved at 

flytte graduering til et andet af uddannelsens fag.  

Forslag om at gøre alle eksaminer graduerede blev vendt, men 

fandt ingen opbakning. 

Fra studenternes side var det begrundende synspunkt, at ”Bestået 

/ Ikke bestået” opleves mindre stressende end graduerede 

eksaminer. 

Der ses en fordel ved at placere den graduerede bedømmelse på 

NT3, men med den tilknyttede overvejelse at ændre prøveformen 

til skriftlig hjemmeopgave / døgnopgave. Dette for at lette 

presset på de studenterne i 7. semester, så de ikke får tre 

mundtlige udprøvninger i samme termin.  

Nævnet drøftede om 48 timers eksaminer kan opnormeres til 72 

timer med et let øget omfangskrav. 

Nævnet vedtog, at forhøre sig hos NT-gruppen om de har 

indvendinger mod at ændre prøveformen i NT3 til skriftlig 

hjemmeopgave af 72 timer. Det drøftedes om denne 

opnormering skulle indføres på DO1 også. Dogmatikgruppen vil 

drøfte spørgsmålet og vender tilbage. 

Det drøftedes yderligere om alle portefølje-opgaver skal være 

afsluttet inden eksamensperioden starter (ej 

studieordningsrelevant). 

3. Nævnet aftalte, at pensum i NT skal efterses hvad angår 

forholdet mellem ECTS og omfangskrav. 



 

SIDE 3 AF 5 4. Timetal på valgfag. Nævnet aftalte at indstille til opnormering af 

timetallet for valgfag til 3 timer. 

5. Nævnet drøftede muligheden for at flytte ekstern censur fra KH2 

til KH3 – og støtter i princippet forslaget, omend der er 

opmærksomhed på den fordyrende konsekvens (fra skriftlig til 

mundlig ekstern censur med deraf følgende rejseudgifter). 

6. DO1 må have dubleret undervisning som følge af flere 

studerende. 

7. Nævnet støttede forslag om at øge opgavelitteraturen for BA-

kompaktkurser og sommerkurser fra 4-500 sider til 6-800 sider. 

8. Valgfag: der mangler specifikation af hvem der stiller opgaven. 

Opgaven formuleres af studenten og godkendes af underviser. 

9. Det aftaltes at korrektur- og konsekvensrettelser tages med 

afdelingerne af Søren og Maj-Britt. 

10. Nævnet besluttede at alle porteføljeformer afsluttes inden 

eksamensperiodens start. 

11. Nævnet drøftede om votum skal forfattes på specialets sprog. 

Der var argumenter for at det er tilfældet, men det er ikke en 

beslutning der har indflydelse på studieordningens udformning. 

Eksaminator vil i de tilfælde bistå med udfærdigelse af udkast til 

votum. 

12. Det blev fastslået, at specialet skal placeres på uddannelsens 

sidste studieår. 

13. Nævnet udtrykte forståelse for indvending om at KH1 og KH2 

ikke bør placeres samtidigt, men fandt ikke en bedre løsning for 

de studerende der begynder uddannelsen med Latin og Græsk på 

A-niveau. 

 

5. Godkendelse: Kursusbeskrivelser og undervisningsrekvisition 

Af rekvisitionen ses at der er gået tilbage til alene at rekvirere to 

semestre ad gangen. Det er kun i denne omgang fordi 

studieordningen ikke er kendt på nuværende tidspunkt. Næste gang 

vil man meget gerne at der indkaldes for 4 semester med 

offentliggørelse af særligt Kernefagenes indhold. 

Den nye information vil blive lagt på studieinformationssiderne for 

de kommende to semestres vedkommende. 

Bilag 19, side 22 (119 i samlet): Kommentar er forældet – skal 

opdateres. 



 

SIDE 4 AF 5 Der mangler foreslået litteratur på til flere kursusbeskrivelser og bør 

fremgå af alle kursusbeskrivelser. 

Hvor hele kursusplanen fremgår opfordres til at denne placeres på 

Absolon. 

Hvor der fremgår NN arbejdes der på oplysning. 

 

6. Drøftelse: Målplan 2021 

Nævnet noterede sig at der var tilføjet afsnit om bæredygtighed. 

Fra de studerende: Mål D om digitale læringsformer: det 

bemærkedes at det er afgørende at digitale værktøjer er et middel og 

ikke et mål i sig selv. De digitale værktøjer er ikke nødvendigvis en 

didaktisk gevinst. 

Forskning: Hensigten om at tiltrække udenlandske forskere skal 

afpasses med uddannelsens formål og emneområde (sprogområde).  

   

7. Mindre sager og meddelelser 

i. Hyrdebrev vedr. nye specialeregler (bilag 23) 

Nævnet drøftede udkastet. 

ii. Uddannelsesloftets forfald (bilag 24) 

Nævnet blev orienteret, herunder om at 

kandidatreglens tilbagekomst 

iii. Studenterambassadørens nyhedsbrev 4. kvartal 2019 

(bilag 25) 

 

8. Studielederens punkt 

Punktet udgik 

9. Nyt fra studentervejlederne 

Intet fremkom 

10. Nyt fra de studerende 

Suppleant skal indkaldes fra næste møde 

11. Eventuelt 

Intet fremkom 
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