
 

Referat af studienævnsmøde, fredag d. 12. juni 2009, kl. 13.00. 

 

Deltagere:  Morten Warmind, Claus Valling Pedersen, Ken Zysk, Ulla Prien, Pia Johansen, 
Niklas Nisbeth, Kit Skjoldann og Emil Nakayama. 

 

Referent: Ann Neumann 

 

Dagsorden: 

1. Formalia:  a) Godkendelsen af dagsorden 

 b) Godkendelse af referat 

2. Meddelelser 

3. Sager 

4. De nye BA-ordninger 

5. Eventuelt 

 

Ad. 1. Formalia 

a) Punkt 4 udgår og meddeles under punkt 2. Dagsorden godkendt. 

b) Referat fra sidste møde blev godkendt. 

 

Ad. 2. Meddelelser 

- Morten W og Kit har brugt en hel dag i Nørregade på udvælgelse af kvote 2 
ansøgninger.  

 

 



Fra SL-møde: 

- Studielederens rolle overfor studienævnsformændene blev drøftet.  
- Hanne Løngreen efterlyste forslag til ændringer til Universitetsloven. Studielederne var 

enige om at reglen om reeksamination bør ændres.  
- Fakultetet arbejder med at indføre flere elektroniske systemer som feks. kompendier. 
- Hvis man som studerende går på barsel, skal man huske at meddele det til 

studiecenteret på Humaniora, da man kan få barsels-STÅ. 
 

Claus orienterede SN om, at arbejde med de nye BA-ordninger skrider frem. Der er holdt 
møder med Asien, CNI og Øst- og Sydeuropa studier. Han opfordrede studerende til at sørge 
for at de inddrages i arbejdet. BA-ordninger vil blive taget op i SN. 

 

Ad. 2. Sager 

Revision af 2005 BA-ordningen i Grækenlandsstudier blev godkendt og sendes til fakultet. 

 

Ny praksis for aflevering er petitum elektronisk blev godkendt. Religion er efter fagets ønske 
indtil videre undtaget forslaget. Petitum afleveres elektronisk til eksaminator som godkender 
og sender et eksemplar til censor. Praksis og vejledning til eksaminatorer og censorer skal 
udarbejdes ligesom det skal sikres at de IT-administrative systemer kan håndtere elektronisk 
petitum aflevering. 

 

Forslag til fælles praktik forløb blev godkendt. Vedhæftet referatet. 

 

Ad. 5. Eventuelt. 

Næste møde den 13. august 2009, kl. 10.00 – 12.00. 

 

 

 

Forslag til fælles praktikforløb, ref. punkt 4 ovenfor: 

 

Projektorienteret forløb (praktik) 
Academic Internship 

15 ECTS-point 
 
Kompetencemål for modulet 



Efter aflagt prøve har den studerende opnået kompetencer i at løse 
erhvervsmæssige opgaver med brug af humanistiske kvalifikationer. 
Projektorienteret forløb (konstituerende, valgfag) - 47330345 
 

Academic Internship 

15 ECTS-point 
 
Faglige mål 
Eksaminanden kan: 

− redegøre for organisations- og kommunikationsteoretiske elementer 

− redegøre for praktikforløbet og reflektere over egne arbejdsfunktioner 

− redegøre for arbejdspladsens beslutningsprocesser 

− fremlægge og diskutere en udvalgt arbejdsopgave eller opgavetype 

− reflektere over egen rolle på arbejdspladsen under inddragelse af relevant teori. 
 
Undervisnings- og arbejdsformer: 
Den studerende skal gennemføre et projektorienteret forløb ved en institution eller 
organisation på baggrund af en kontrakt indgået mellem institutionen/organisation, 
der skal godkendes af studienævnet. 

Det projektorienterede forløb skal være af en varighed svarende til 3 
måneders fuldtidsbeskæftigelse. Det faglige indhold og den studerendes funktion på 
arbejdspladsen skal defineres i kontrakten. Ved kontraktens underskrivelse 
tildeler studienævnet den studerende en vejleder blandt fagets lærere. Ved 
opholdets afslutning skal arbejdspladsen skriftligt attestere, at opholdets 
varighed opfylder kravet om 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse. Attesten er en 
forudsætning for, at prøven kan bestås. I forbindelse med det projektorienterede forløb 
skal den studerende udarbejde en skriftlig rapport over opholdet. Rapporten skal læses 
og påtegnes af praktikstedet. 
 
Pensum: 
Eksaminanden opgiver 200 normalsider. Denne litteratur skal bl.a. omfatte 
organisations- og kommunikationsteoretiske elementer, der tillader en 
diskussion af arbejdspladsen med hensyn til dens kommunikationsmønster, 
virksomhedskultur og interne organisation med særligt henblik på de krav 
der stilles til de arbejdsfunktioner eksaminanden har stiftet bekendtskab med. 
Pensum godkendes af eksamensberettiget underviser. 
 
Prøvebestemmelser 
 
Prøveform: 
Prøven aflægges som fri, skriftlig hjemmeopgave (rapport). 
Rapporten udarbejdes dels på baggrund af det projektorienterede forløb, dels 
på baggrund af pensum. Den skal indeholde en redegørelse for hovedfaser i 
forløbet, herunder de arbejdsfunktioner eksaminanden har udført samt en 
redegørelse for beslutningsprocesser i forbindelse med de processer, 
eksaminanden har kendskab til. 
Ydermere skal en udvalgt arbejdsopgave, eller opgavetype, fra opholdet 
diskuteres i dybden med henblik på, hvordan løsningen af den har trukket på 



eksaminandens baggrund og kvalifikationer. 
Omfang: 12-15 normalsider 
Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået 
Eksamenssprog: Dansk eller Engelsk efter eksaminandens eget valg 
Censur: Intern censur 
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. 
Gruppebestemmelser: Denne prøve kan aflægges som individuel prøve 
eller som gruppeprøve med op til tre deltagere, i det omfang 
omstændighederne gør det naturligt. I så fald øges antal af rapportens sider 
med 6 ekstra sider per medlem af gruppen. Ved gruppeprøve skal hver enkelt 
deltagers bidrag være en afrundet helhed, der kan bedømmes for sig. 
Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 40 %. 

 


