Der er mange gode grunde til at studere historie ved netop SDU i Odense:
•

Du bliver del af en årgang som ikke er større end at alle kan lære hinanden at kende og
komme til orde i undervisningen, men stor nok til du kan være sikker på at finde ligesindede
studiekammerater. Der er yngre såvel som lidt ældre studerende af begge køn, med
forskellig baggrund og livserfaring.

•

Afstanden mellem studerende og undervisere er kort. Underviserne går mere op i historie
end i at holde på formerne, og de deltager gerne i de sociale aktiviteter og faglige
arrangementer uden for den egentlige undervisning. Du får jævnligt personligt feedback på
dine opgaver og skriveøvelser og mulighed for en snak om, hvordan det går med studiet i
almindelighed. Ligeledes findes der studiegrupper som er dannet af en underviser omkring
et bestemt emne og hvor man mødes til faglige-sociale arrangementer.

•

Du undervises af forskere, som forsker i et historisk emne ved siden af at de underviser. Der
er stort set ingen deltidslærere, men vi anvender instruktorer (studenterundervisere), der
tager særligt hånd om 1. årgang ved siden af de faste undervisere.

•

Underviserstaben er bredt sammensat. Underviserne er uddannede ved forskellige
universiteter i Danmark og udlandet. Et generationsskifte er i gang, så der er en overvægt af
yngre undervisere, som benytter nye pædagogiske metoder og introducerer nye spændende
emner fra den internationale debat. Men der er også rutinerede undervisere som holder
forelæsninger i den klassiske stil og ligeledes med deres lærdom, vid og kritiske refleksioner
vil udfordre dig og anspore til egne studier og eftertanke.

•

Uddannelsen og det historiske miljø er bredspektret. Vi beskæftiger os med mange perioder
og emner inden for historien. Uddannelsen er forskningsbaseret, hvilket især kommer til
udtryk i ’områderne’. Det er egentlig grunden til, at der ikke er sat navn eller tema på dem i
studieordningen, fordi det skifter efter aktualitet (f.eks. nye bøger) og forskernes aktuelle
beskæftigelse.

•

Instituttets forskningsprofil er fokuseret inden for følgende temaer: politisk historie,
kulturmøder, rum og historiebrug (se
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Ihks/Forskning.aspx). Det betyder at
historieuddannelsen på SDU kan forventes at fokusere på disse temaer i områderne.

•

De studerende har reel indflydelse på studiet og dets tilrettelæggelse. Der tages hensyn til
ønsker om placering af undervisningen og forslag til områdeemner og nye
undervisningsformer. Også studienævnet og den lokale studieadministration lægger vægt på
tæt personlig kontakt til de studerende.

•

De studerende har et aktivt studiemiljø. Der er en filmklub for historiske film, en
festforening (Delirium), et tidsskrift (Rubicon) der laves udelukkende af studerende. Og der
er en faglig dag, der som regel afvikles i november arrangeret af studerende i samarbejde
med en underviser.

•

Du kan drage nytte af undervisernes internationale kontakter. Underviserne har kontakter til
universiteter i bl.a. Tyskland, Storbritannien, USA og flere af de nordiske lande og vil kunne
hjælpe dig med at forberede et studieophold i udlandet.

