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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 3. september 2013 

 
 
Tilstedeværende: 

Camilla Hørby Jensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Bugge Thorbjørn Daniel, 
Charlotte Langer Søndergaard, Gry Friis Vinterlie Møller Hansen, Anders Daniel Møller, Trine 
Skovlund Hansen, Bjarke Rolskov Schulin, Emmi Warming (faglig vejleder), Jane Nørgaard 
Iversen (faglig vejleder), Mette Bie-Hansen (sekretær), Diana Bredal Midskov (sekretær) 
 
 

Fraværende med afbud:  
Ole Hammerslev 

 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 24. juni 2013 
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Meddelelser 
 

 Aflysning af faget Udviklingsøkonomi (1) 
Studienævnet besluttede at godkende, at vores HA(jur.)-studerende kan følge faget An 
Introduction to Economic History, som foreslået af Studienævn for Økonomi, som erstatning 
for faget Udviklingsøkonomi. 

 
 

 Orientering om 12 timers undervisning på bacheloruddannelserne (2) 
Studienævnet diskuterede mulighederne for at sikre, at der udbydes 12 timers undervisning 
om ugen på HA(jur.) og Jura bacheloruddannelserne. Studielederen vil kigge nærmere på 
mulighederne, og punktet diskuteres igen på næste møde. 
 

 
 Der var ingen bemærkninger til følgende punkter: 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 Svar på høring om udkast til bekendtgørelse om akkreditering af videregående 

uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser (3) 
 
 
 Sager behandlet i henhold til høringsrunde 
 Intet under dette punkt. 
 
 
 Sager behandlet af dispensationsudvalget 
  

1. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt
2. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspeciale Godkendt 
3. Ansøgning om ekstraordinær eksamen Godkendt 
4. Ansøgning om forsinket tilmelding til reeksamen Godkendt
5. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt
6. Ansøgning om 4. eksamensforsøg  Godkendt 
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7. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspeciale Godkendt 
8. Ansøgning om forlængelse af fristen for beståelse af 1. årsprøven Godkendt 
9. Ansøgning om 4., 5. og 6. eksamensforsøg Godkendt
10. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
11. Ansøgning om 6. eksamensforsøg Godkendt 
12. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspeciale Godkendt
13. Ansøgning om 6. eksamensforsøg Godkendt 
14. Ansøgning om deltagelse i reeksamen  Godkendt 
15. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
16. Ansøgning om 6. eksamensforsøg Godkendt
17. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspeciale Godkendt 
18. Ansøgning om 6. og 7. eksamensforsøg Godkendt 
19. Ansøgning om ekstraordinær eksamen ved vintereksamen 2013 Godkendt
20. Ansøgning om ekstraordinær eksamen ved vintereksamen 2013 Godkendt
21. Ansøgning om 6. eksamensforsøg ved sommereksamen Godkendt 
   

 
 Sager behandlet af formanden: 
  

1. Ansøgning om dispensation til at følge et nyt hold Godkendt 
2. Ansøgning om forsinket tilmelding til sommereksamen, august 

2013 
Godkendt 

3. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
4. Ansøgning om forsinket tilmelding til sommereksamen, august 

2013 
Godkendt 

5. Ansøgning om forsinket tilmelding til sommereksamen, august 
2013 

Godkendt 

6. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt
7. Ansøgning om forsinket tilmelding til sommereksamen, august 

2013 
Godkendt 

8. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
9. Ansøgning om forsinket tilmelding til sommereksamen, august 

2013 
Godkendt

10. Ansøgning om forsinket tilmelding til sommereksamen, august 
2013 

Godkendt 

11. Ansøgning om forlænget tid ved sommereksamen, august 2013 Godkendt 
12. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
13. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
14. Ansøgning om at få slettet eksamensforsøg Godkendt
15. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
16. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
17. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
18. Ansøgning om afmelding af eksamen Godkendt 
19. Ansøgning om afholdelse af ekstraordinær eksamen Godkendt 
20. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
21. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for bachelorprojekt Godkendt
22. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
23. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
24. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
25. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
26. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for speciale Godkendt 
27. Ansøgning om dispensation for at kandidatspecialet afslutter 

uddannelsen 
Godkendt 

28. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
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29. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
30. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold Godkendt 
31. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt
32. Ansøgning om udskydelse af eksamensforsøg til 2014 Godkendt 
33. Ansøgning om udskydelse af eksamensforsøg til 2014 Godkendt 
34. Ansøgning om udskydelse af eksamensforsøg til 2014 Godkendt
35. Ansøgning om forsinket tilmelding til sommereksamen, august 

2013 
Godkendt 

36. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
37. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt
38. Ansøgning om flytning til lørdagsundervisningen Godkendt 
39. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
40. Ansøgning om udskydelse af eksamensforsøg til 2014 Godkendt
41. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt
42. Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag Godkendt 
43. Ansøgning om deltagelse i reeksamen med jura på dagstudierne Godkendt 
44. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
45. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding  Godkendt 

 
 
3. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 
 Intet under dette punkt. 
 
 
4. Studieordninger (fast punkt) 
 Intet under dette punkt. 
 
 
5. Klage over omfanget af et fag (lukket punkt) 
 Studienævnet diskuterede klagen og tilbagemeldingen fra den fagansvarlige. 

Det blev besluttet, at studielederen skulle drøfte faget med den fagansvarlige med henblik på en 
eventuel fremtidig justering af faget 

 
 
6. Klage over undervisningen i fag (lukket punkt) 
 Studienævnet diskuterede klagen og tilbagemeldingen fra den fagansvarlige 
 
 
7. Evaluering af undervisningen i forår 2013 (lukket punkt) 
 Undervisningen i følgende fag er evalueret i foråret 2013: 
  

Comparative Labour Law and Industrial Relations 
Comparative Law 
Erhvervsreguleringsret 
Erhvervsstrafferet 
EU-ret 
Fast ejendom og tinglysning 
Folkeret 
Forbrugerret 
Forfatningsret 
Forfatningsret, Jura på deltid 
Formueret 
Forvaltningsret 
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Forvaltningsret, Jura på deltid 
Handel med fast ejendom 
International Human Rights 
International Transport Law 
Introduction to Chinese Law 
Klima, Miljø- og energiregulering 
Kommunalret 
Konfliktmægling og forhandling 
Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse, Jura på deltid 
Kriminalret 
Kriminologi 
Lejeret II 
Moms- og afgiftsret 
Moot Court 
Obligationsret 
Obligationsret 
Obligationsret, Jura på deltid 
Offentlig-privat samarbejde 
Personselskaber 
Praktisk fogedret 
Regulation of the competition within EU 
Retshistorie, retsfilosofi og retssociologi 
Skatteret 
Sundhedsret 
Videregående familie- og arveret 
Virksomhedsbeskatning 
 
Der har ligeledes været foretaget årsevaluering af følgende fag: 
 
Bachelorprojekter 
Kandidatspecialer 
1. år BA Jura: Formueret 
1. år HA(jur.): Formueret 
2. år BA Jura: Kriminalret 
2. år HA(jur.): Erhvervsreguleringsret 
3. år BA Jura: Obligationsret 
3. år HA(jur.): Obligationsret 
 
Studienævnet kunne konstatere, at der er en meget lille svarprocent på evalueringen af 
undervisningen.  

 
Studienævnet diskuterede mulighederne for, at forbedre svarprocenten på den digitale 
evaluering af undervisningen. Studienævnet besluttede, at studielederen og sekretæren skal 
undersøge hvilke muligheder/begrænsninger, der ligger i det digitale system. 
 
Studienævnet besluttede ligeledes under dette punkt, at alle fag udbudt med over 15 timer i 
efteråret 2013 skal evalueres. Der vil ligeledes blive lavet stikprøveevaluering af fagene udbudt 
med 15 timer.  
Studienævnet besluttede at samle alle spørgsmål i ét skema, så de studerende ikke vil modtage 
så mange skemaer på hvert enkelt fag, som det har været tilfældet ved evalueringen af fagene 
fra foråret 2013.  
Studienævnet besluttede ligeledes, at holde en pause med årsevalueringen.  
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8. Diskussion af ECTS-problematik ved deltagelse i Moot Court  

Studienævnet diskuterede den ECTS-problematik, der kan opstå ved at faget Moot Court 
vægter 10 ECTS i forhold til normale valgfag på 5 ECTS. Hvis en Jura bachelor-studerende 
tidligt i uddannelsesforløbet har taget et almindeligt valgfag på 5 ECTS, sætter det begrænsning 
for at deltage i Moot Court på 10 ECTS, da valgfagspuljen kun giver plads til i alt 10 ECTS 
valgfag.  

  
Studienævnet diskuterede de forskellige muligheder, herunder en løsning gående ud på, at 
optagelsesproceduren til Moot Court fremrykkes, så de studerende, der har fulgt et valgfag på 
4. semester har mulighed for at afmelde sig eksamen i dette valg, såfremt vedkommende er 
optaget på Moot Court.  Bugge Thorbjørn Daniel vil diskutere problematikken med den anden 
underviser for faget og undersøge, hvilken mulighed der vil være mest hensigtsmæssig for at 
løse denne problematik. 

 
 
9.  Studie- og undervisningsmiljøundersøgelse 2013 
 

Studienævnet gennemgik undersøgelsen og har ikke bemærkninger til de punkter, Fakultetet 
har peget på. 

 
Studienævnet mener dog, at der i forhold til tilbagemeldingerne fra de under studienævnet 
hørende studerende er forhold i undersøgelsen, der giver anledning til nærmere overvejelser.. 
Studienævnet besluttede derfor at nedsætte et udvalg til at diskutere, hvordan disse forhold kan 
ændres. 

 
 
10. Planlægning af efterårets møder 
 Studienævnet planlagde følgende mødedatoer: 
 
 29. oktober 2013 kl. 12.15 
 19. november 2013 kl. 12.15 
 10. december 2013 kl. 12.15 
 
 
11. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 
 
 
12. Dispensationer (lukket punkt) 
  

1. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
2. Ansøgning om vurdering af suppleringsfag Godkendt 
3. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
4. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold Godkendt 
5. Ansøgning om annullering af eksamenstilmelding Godkendt 
6. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
7. Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel Godkendt 
8. Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel Godkendt 
9. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Afvist 
10. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
11. Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel Godkendt 
12. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
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13. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Delvist imødekommet 
14. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
15. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
16. Ansøgning om dispensation fra deltagelse i eksamen i fag der 

indgår i 1. årsprøven 
Godkendt 

17. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
18. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
19. Ansøgning om endelig godkendelse af praktikophold Godkendt 
20. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
21. Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag Kræver yderligere 

behandling 
22. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Kræver yderligere 

behandling 
23. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
24. Ansøgning om 5. eksamensforsøg og ændret prøveform. Delvist imødekommet 
25. Ansøgning om meritoverførsel Godkendt 
26. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Delvist imødekommet 
27. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for speciale Afvist 
28. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
29. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Delvist imødekommet 
30. Ansøgning om 4. eksamensforsøg og deltagelse i 

vintereksamen 2013/2014 
Kræver yderligere 
behandling 

31. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Kræver yderligere 
behandling 

32. Ansøgning om tilladelse til eksamensafmelding Kræver yderligere 
behandling 

33. Ansøgning om forlængelse af 1. årsprøven Delvist imødekommet 
34. Ansøgning om forlængelse af 1. årsprøven Godkendt 
35. Ansøgning om forlængelse af afleveringsfristen for speciale Godkendt 
36. Ansøgning om godkendelse af alternativ plan Kræver yderligere 

behandling 

37. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
38. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
39. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold Godkendt 
40. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
41. Ansøgning om alternativ prøveform Afvist 
42. Ansøgning om dispensation for resterende af BA-studiet 

 
Afvist 

43. Ansøgning om endelig godkendelse af praktikophold Kræver yderligere 
behandling 

44. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Delvist imødekommet 
 
 
13. Eventuelt 
 

Næstformand Gry Friis Vinterlie Møller Hansen ønsker ikke længere at være næstformand. 
Studienævnet besluttede derfor at afholde afstemning om en ny næstformand på næste møde.  

 
 
Mødet sluttede kl. 14.55. 
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        Hans Viggo Godsk Pedersen 
       Studienævnsformand   / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 


