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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 7. januar 2013 

 
 
Tilstedeværende: 

Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Lone Hansen, Camilla Hørby Jensen, Diana 
Bredal Midskov (sekretær) 
 

Fraværende med afbud: 
Bugge T. Daniel, Gry Friis Vinterlie Møller Hansen, Anders Daniel Møller, Emmi Warming 
(faglig vejleder). 

 
Fraværende uden afbud: 
 Frederik Bjørnsen (faglig vejleder) 
 
 
1. Konstituering af studienævn 

a. Valg af næstformand 
 

Studienævnet besluttede at udskyde punktet til næste møde. 
 

 
2. Godkendelse af referat af møde den 5. december 2012 
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger 
 
 
3. Meddelelser 

 Tilbagemelding fra Fakultetet vedrørende elektronisk aflevering for Jura på deltid (1) 
Fakultetet har efter studienævnets henvendelse beslutte, at tillade, at der iværksættes, et 
pilotprojekt for jura på deltid, hvor de studerende kan aflevere deres bachelorprojekt 
elektronisk og eftersende en papirversion samt bilag. 

 
Studienævnet besluttede, at oplysninger om denne form for aflevering skal være tilgængelig 
på hjemmesiden for Jura på deltid. 
 

 
 Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 
 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 SDU’s studerende får medansvar for undervisningen (2) 
 Oversættelsesservice (3) 
 Tilbagemelding fra Studienævn for Erhvervsøkonomi vedr. undervisningsforløb (4) 
 Uddannelsesberetning (5) 

 
 
 Meddelelser udover dagsordnen: 
 

 Lektiehjælp  
 Punktet blev ikke diskuteret, da der ikke var nogen studenterrepræsentanter tilstede. 
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 Henvendelse vedr. eksamen 
Studienævnet diskuterede en henvendelse vedrørende afholdelse af eksamen. Studienævnet 
besluttede at sende henvendelsen videre til Studiekontakten. 

 
 

 Tilbagemelding vedrørende eksamensplaner 
Studienævnet har fået en tilbagemelding fra Britta Løck Worm på studienævnets henvendelse 
vedrørende tidligere offentliggørelse af fordelingslisterne. I tilbagemeldingen bliver der 
foreslået, at der kan laves et forsøg med at offentliggøre listerne tidligere ved eksamenerne i 
International private Law and international Trade Law og Retshistorie, almen retslære og 
retssociologi. 
Studienævnet er enige i, at der kan laves et forsøg omkring offentliggørelsen af listerne ved 
disse to eksaminer. 

 
 
 Sager behandlet i henhold til høringsrunde 
 Intet under dette punkt. 
 
 
 Sager behandlet af dispensationsudvalget 
 Intet under dette punkt 
 
 
 Sager behandlet af formanden: 

1. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold – godkendt 
2. Ansøgning om 4. eksamensforsøg ved vintereksamen 2012/2013 – godkendt 
3. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding – godkendt 
4. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding – godkendt 
5. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding – godkendt 
6. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold – godkendt 
7. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding – godkendt 
8. Ansøgning om deltagelse i reeksamen – februar 2013 – godkendt 
9. Ansøgning om forlænget tid ved eksamen – godkendt 
10. Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 – godkendt 
11. Præcisering af ansøgning om deltagelse i reeksamen i februar 2013 – godkendt 
12. Ansøgning om deltagelse i reeksamen i februar 2013 – godkendt 
13. Ansøgning om at fag kan indgå på uddannelse – godkendt 
14. Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 – godkendt 
15. Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 – godkendt 
16. Ansøgning om forlænget tid ved vintereksamen 2012 / 2013 
17. Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 – godkendt 
18. Ansøgning om dispensation fra reglerne om studieaktivitet – godkendt 
19. Ansøgning om dispensation fra reglerne om studieaktivitet – godkendt 
20. Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 – godkendt 
21. Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 – godkendt 
22. Ansøgning om tilladelse til at aflevere skriftlig domsanalyse efter afleveringsfristen – 

godkendt 
23. Ansøgning om tilladelse til at aflevere skriftlig domsanalyse efter afleveringsfristen – 

godkendt 
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24. Ansøgning om tilladelse til at aflevere skriftlig domsanalyse efter afleveringsfristen – 
godkendt 

25. Ansøgning om tilladelse til at aflevere skriftlig domsanalyse efter afleveringsfristen – 
godkendt 

26. Ansøgning om tilladelse til at aflevere skriftlig domsanalyse efter afleveringsfristen – 
godkendt 

27. Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 – godkendt 
28. Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 – godkendt 
29. Ansøgning om 4. og 5. eksamensforsøg – godkendt 
30. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding – godkendt 
31. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspeciale – godkendt 
32. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding – godkendt 
33. Ansøgning om godkendelse af engelsksproget økonomisk valgfag – godkendt 
34. Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 – godkendt 
35. Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 – godkendt 
36. Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 – godkendt 
37. Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 – godkendt 
38. Ansøgning om forlænget tid ved vintereksamen 2012/2013 – godkendt  
39. Ansøgning om forlænget tid ved vintereksamen 2012/2013 – godkendt  
40. Ansøgning om deltagelse i vintereksamen 2012/2013 – godkendt  
41. Ansøgning om forlænget tid ved vintereksamen 2012/2013 
42. Ansøgning om forlænget tid ved eksamen – godkendt 
43. Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 – godkendt 

 
 
3. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 
 Intet under dette punkt. 
 
    
4. Studieordninger (fast punkt) 
 Intet under dette punkt. 
  
 
5. Markedsanalyse Jura oktober 2012 
 Der var ingen bemærkninger under dette punkt 
 
 
6. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Intet under dette punkt. 
 
 
7. Dispensationer (lukket punkt) 
 

1. Ansøgning om meritoverførsel – godkendt  
2. Ansøgning om meritoverførsel – godkendt  
3. Ansøgning om meritoverførsel – afvist 
4. Ansøgning om forlængelse af 1. årsprøven – godkendt  
5. Ansøgning om forlængelse af 1. årsprøven – godkendt  
6. Ansøgning om forlænget tid - delvist imødekommet   
7. Ansøgning om deltagelse i reeksamen – godkendt  
8. Ansøgning om deltagelse i reeksamen – godkendt  
9. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for bachelorprojekt – godkendt  
10. Ansøgning om meritoverførsel – godkendt 
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11. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for speciale – godkendt  
12. Ansøgning om deltagelse i reeksamen – godkendt  
13. Ansøgning om deltagelse i reeksamen – godkendt  
14. Ansøgning om ændring af ECTS – godkendt  
15. Ansøgning om deltagelse i reeksamen – godkendt  
16. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet – godkendt  
17. Ansøgning om forlængelse af 1. årsprøven – godkendt  
18. Ansøgning om deltagelse i reeksamen – godkendt  
19. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for speciale – godkendt  
20. Ansøgning om deltagelse i reeksamen – godkendt  
21. Ansøgning om deltagelse i reeksamen – godkendt  
22. Ansøgning om meritoverførsel – godkendt  

 
 
8. Planlægning af forårets møder 
 
 Næste møde afholdes tirsdag den 12. februar 2013 kl. 12.15. 
 
 
9. Eventuelt 
 

Digitale eksamensopgaver 
Studienævnet diskuterede om en tilladelse, til en studerende med dysleksi, til at bruge IT 
hjælpemidler ved eksamen automatisk er en tilladelse til at den studerende får udleveret 
eksamensopgaven digitalt. 
 
Studienævnet mener ikke, at dette er tilfældet, og der vil fremover blive gjort opmærksom på, 
at de studerende skal søge særskilt om at få opgaven udleveret elektronisk, hvis dette er 
nødvendigt.  
 
Studienævnet besluttede, at høre fakultetet om deres holdning til udlevering af elektroniske 
eksamensopgaver. 
 
Studienævnet besluttede dog, at det ved denne eksamenstermin vil være indbefattet i den 
tilladelse til at bruge IT hjælpemidler der er givet, at de studerende, der ønsker det, kan få 
eksamensopgaven udleveret elektronisk. 
 
 
Eksamen Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse. 
Der har været en fejl i eksamenssættet for én studerende ved eksamen i faget Kreditsikring og 
civil tvangsfuldbyrdelse, da opgave 2 manglede. Studienævnet diskuterede, hvilke muligheder 
den studerende har. Studienævnssekretæren vil sørge for at give den studerende besked. 
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 Mødet sluttede kl. 12.50 
   
 
        Hans Viggo Godsk Pedersen 
       Studienævnsformand   / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 


