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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 10. december 2013 

 
 
Tilstedeværende: 

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

Fraværende med afbud:  
Ole Hammerslev, Trine Skovlund Hansen (grundet meddelt barsel), Gry Friis Vinterlie Møller 
Hansen. 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 19. november 2013 
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Meddelelser 
  
 Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 Høringssvar vedr. studiefremdrift (1) 
 Undervisningsprisen 2014 (2) 

 
 

 Sager behandlet i henhold til høringsrunde 
  

1. Ansøgning om ændret prøveform Godkendt 
 
 
 Sager behandlet af dispensationsudvalget 
 Der var ikke behandlet sager af dispensationsudvalget. 
 
 Sager behandlet af formanden: 
  

1. Ansøgning om tilladelse til fagtilmelding Godkendt 
2. Ansøgning om tilladelse til fagtilmelding Godkendt 
3. Ansøgning om dispensation fra reglerne om studieaktivitet Godkendt 
4. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for 

kandidatspeciale 
Godkendt 

5. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for 
kandidatspeciale 

Godkendt 

6. Ansøgning om forlængelse af fristen for beståelse af 1. årsprøven Godkendt 
7. Ansøgning om dispensation fra reglerne om studieaktivitet Godkendt 
8. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
9. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
10. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
11. Ansøgning om tilladelse til fagtilmelding Godkendt 
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3. Opfølgning på evaluering af censorordningen og evalueringen af 7-trinsskalaen 
 Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 
 
 
4.  Lørdagsundervisning 

Studielederen informerede om, at den nye studiedriftsreform nødvendiggør en ændring af 
modellen med udbud af kandidatvalgfag om lørdagen. Fra efterårssemestret udbydes der fortsat 
valgfag med lørdagsundervisning (30 ECTS pr. semester), men studienævnet tilrettelægger 
ikke længere en plan bestående af 20 ECTS pr. semester. 

 
5. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 

Studienævnet har modtaget en henvendelse fra en gruppe studerende, som ønsker at faget Rets- 
og kontraktøkonomi bliver udbudt med undervisning og ikke blot som selvstudie i foråret 2014. 
Studienævnet besluttede, at det på dette sene tidspunkt ikke er muligt at oprette undervisning i 
faget. Faget udbydes igen i efteråret 2014. 
 
Da der har været efterspørgsel på muligheden for at tage det nye fag International Skatteret som 
selvstudium i foråret 2014, besluttede studienævnet at godkendte fagbeskrivelsen for faget 
International Skatteret, som udbydes med undervisning i efteråret 2014. 
 

  
6. Studieordninger (fast punkt) 
 Intet under dette punkt. 
 
 
7. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Intet under dette punkt. 
 
 
8. Dispensationer (lukket punkt) 
 

1. Ansøgning om deltagelse i eksamen Godkendt 
2. Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan Godkendt 
3. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med jura på deltid Delvist imødekommet 
4. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
5. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt
6. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med jura på deltid Godkendt 
7. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold Godkendt 
8. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
9. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med jura på dagstudiet Godkendt 
10. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med jura på deltid Godkendt 
11. Ansøgning om dispensation fra reglen om studieaktivitet Godkendt
12. Ansøgning om dispensation fra reglen om studieaktivitet Godkendt 
13. Ansøgning om dispensation fra reglen om studieaktivitet Godkendt 
14. Ansøgning om dispensation fra reglen om studieaktivitet Godkendt 
15. Ansøgning om udsættelse af fristen for 1. årsprøven Godkendt 
16. Ansøgning om udsættelse af fristen for 1. årsprøven Godkendt
17. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt
18. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Ikke behandlet 
19. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Delvist imødekommet 
20. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
21. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Afvist 
22. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Kræver yderligere 

behandling 
23. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Afvist 
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24. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 
 

Kræver yderligere 
behandling 

25. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
26. Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag Godkendt
27. Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag Godkendt 
28. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
29. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
30. Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag Godkendt 
31. Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag Godkendt
32. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Godkendt
33. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Delvist imødekommet 
34. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
35. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
36. Ansøgning om dispensation fra reglerne om studieaktivitet Godkendt 
37. Ansøgning om dispensation fra reglerne om studieaktivitet Godkendt
38. Ansøgning om forlængelse af fristen for beståelse af 1. årsprøven, 

deltagelse i eksamen mv. 
Godkendt

39. Ansøgning om dispensation fra reglerne om studieaktivitet Godkendt 
40. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
41. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
42. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt
43. Ansøgning om dispensation fra reglerne om studieaktivitet Godkendt
44. Ansøgning om forlængelse af fristen for beståelse af 1. årsprøven Godkendt 
45. Ansøgning om godkendelse af alternative valgfag Godkendt 
46. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
47. Ansøgning om godkendelse af alternative valgfag Godkendt 
48. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt
49. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt
50. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
51. Ansøgning om afholdelse af ekstraordinær eksamen Godkendt 
52. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
53. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
54. Ansøgning om godkendelse af valgfag Godkendt
55. Ansøgning om forsinket afmelding af eksamen Godkendt 
56. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
57. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Delvist imødekommet 
58. Ansøgning om ændring af studieforløb Godkendt 

 
  
9. Eventuelt 

Faglig vejleder Emmi Warming fortalte, at hun har sagt sin stilling op. Der vil snarest muligt 
blive fundet en afløser for hende.  

   
 
 Næste møde blev planlagt til 16. januar 2014 kl. 12.15. 
 
   
Mødet sluttede kl. 13.20   
 
 
 
        Hans Viggo Godsk Pedersen 
       Studienævnsformand   / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 


