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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 12. februar 2013 

 
 
Tilstedeværende: 

Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Bugge T. Daniel, Gry 
Friis Vinterlie Møller Hansen, Anders Daniel Møller, Trine Skovlund Hansen, Charlotte Langer 
Søndergaard Emmi Warming (faglig vejleder), Gitte Skou, Mette Hansen, Diana Bredal 
Midskov (sekretær) 
 

Fraværende med afbud: 
 Lone Hansen, Frederik Bjørnsen (faglig vejleder). 
  
 

Studielederen indledte mødet med at byde velkommen til Mette Hansen, leder af 
Dagstudieadministrationen i Odense, som var med på mødet som observatør. Mette oplyste at 
hun vil deltage på 2 af studienævnets møder, for at få et indblik i studienævnenes arbejde. 

 
 
1. Konstituering af studienævn 

 
a. Valg af næstformand 
Studienævnet er i forbindelse med indstillingen af næstformændene, der blev valgt på sidste 
møde, blevet kontaktet af fakultetet, som kunne oplyse, at der kun accepteres en næstformand 
og ikke to. Studienævnet skulle derfor vælge én næstformand. 
 
Gry Friis Vinterlie Møller Hansen blev valgt og indstilles til godkendelse ved dekanen som 
næstformand. 

 
 
2. Godkendelse af referat af møde den 12. februar 2013 

Referatet blev godkendt, dog med bemærkning om, at Charlotte Langer Søndergaard var 
tilstede på mødet, selv om hun ikke fremgår af referatet som tilstedeværende. 

 
 
3. Meddelelser 
 

 SPS-ordningen (2) 
Studielederen fortalte, at fakultetet har fremsendt studienævnets forespørgsel, omkring 
ressourcebelastningen ved tilladelser fra studienævnet i forbindelse med studerende, der er 
tilknyttet SPS-ordningen, til Servicecenteret, da det er Servicecentret, der skal prioritere de 
administrative ressourcer, og som skal indgå i dialogen med studienævnene i alle campusbyer, 
hvis der er behov for harmonisering på området, fastlæggelse af praksis mv.  
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 Erasmusaftaler (3) 
Studielederen oplyste, at der er blevet skåret ned på antallet af Erasmusaftaler, som vores 
studerende kan have gavn af. Det er blevet oplyst fra Fakultetet, at der på fakultetsniveau var 
for mange aftaler, og at det derfor var nødvendigt at reducere i antallet. Fakultetet ønsker at 
bevæge sig i retning af færre og tættere partnerskaber med gode universiteter. 

 
 Lørdagsundervisning på cand.jur.-uddannelsen (4) 
Lørdagsundervisning på cand.jur. er en særlig ordning, der er lavet for at tilgodese de 
studerende, der har taget deres jura bacheloruddannelse på deltid. Da der ikke udbydes en 
kandidatuddannelse på deltid, har studerende med fx fuldtidsarbejde mulighed for at indskrive 
sig på kandidatuddannelsen som dagstuderende og deltage i undervisningen, der er lagt om 
lørdagen. Der udbydes både obligatoriske fag og enkelte valgfag om lørdagen. Da 
lørdagsundervisningen er et supplement til undervisningen i hverdagen, udbydes kurserne dog 
med et lidt færre antal timer end hverdagsundervisningen. Alle kandidatstuderende har 
mulighed for at tilmelde sig fagene med lørdagsundervisningen. 

 
 Juridisk karrieredag og valgfagsmesse (5) 
Camilla Hørby Jensen orienterede om, at Juridisk karrieredag og valgfagsmesse vil blive 
afholdt den 2. april 2013. Der er lavet opslag om dette via Juridisk Forening og på 
opslagstavlen. 
 
Som noget nyt er der i år, efter forslag fra Juridisk forening, i stedet for de traditionelle 
virksomhedsoplæg udbudt workshops til afholdelse af de deltagende virksomheder. 
Virksomhederne har taget godt imod dette initiativ, og der er i øjeblikket 17 virksomheder, der 
ønsker at deltage på dagen. 
 

 Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 
 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 Fakultetets rammer og regler for uddannelser (1) 

 
 
 Meddelelser udover dagsorden 
 

 Opdatering af delpolitikken for studiestart (1) 
Som en del af Fakultetets opdatering af delpolitikken for studiestart informerede Ole 
Hammerslev om, at der i introforløbet skal informeres om de bærende principper for 
aktiverende undervisning og aktiv læring samt eksamenssnyd. 
 
Ole oplyste ligeledes om, at studiestarten på sigt måske vil komme til at foregå første uge i 
september. 

 
 
 Sager behandlet i henhold til høringsrunde 
1. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
 
 Sager behandlet af dispensationsudvalget 
1. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
2. Ansøgning om dispensation for at kandidatspecialet afslutter 

uddannelsen samt bedømmelse af seminaropgave 
Godkendt 
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 Sager behandlet af formanden:  
1. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
2. Application for paticipation in the re-examination  Godkendt 
3. Application for paticipation in the re-examination Godkendt 
4. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
5. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
6. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
7. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
8. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
9. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
10. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
11. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
12. Ansøgning om erstatning af fag Godkendt 
13. Ansøgning om afmelding af eksamen Godkendt 
14. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på deltid Godkendt 
15. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
16. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
17. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
18. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
19. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
20. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
21. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
22. Ansøgning om 6. eksamensforsøg Godkendt 
23. Ansøgning om dispensation fra reglerne om studieaktivitet Godkendt 
24. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
25. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
26. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
27. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
28. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
29. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
30. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
31. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
32. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
33. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
34. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
35. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
36. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
37. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
38. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
39. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
40. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
41. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
42. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
43. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
44. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
45. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
46. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
47. Ansøgning om afmelding af eksamen Godkendt 
   

Studienævnet talte om, at der har været behandlet mange ansøgninger om forsinket 
eksamenstilmelding. Formanden forklarede, at da karaktererne fra ordinær eksamen foreligger 
sent, er det svært for de studerende at nå at tilmelde sig reeksamen inden fristens udløb. En 
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løsning på dette kunne fx være, at de studerende automatisk var tilmeldt reeksamen og selv 
skulle afmelde sig eksamen, hvis de ikke ønskede at deltage. Dagstudieadministrationen vil 
undersøge mulighederne for at skabe en mere optimal procedure. 

 
 
4. Legal English 

I indeværende semester er der plads til 25 deltagere på kurset Legal English, og selvom der 
inden kursets begyndelse var venteliste, er der nu kun 14 deltagere på kurset. De studerende 
dukker ikke op eller afmelder sig. 
 
Studienævnet diskuterede mulighederne for, at få flere til at dukke op til kurset Legal English 
og om kurset fortsat skal udbydes. 
 
Studienævnet blev enige om, at kurset er relevant og fortsat skal udbydes. Ole Hammerslev vil 
undersøge mulighederne for en bedre tilmeldingsprocedure for at mindske frafaldet. 

 
 
5.  Studiestart 2013 

Trine Skovlund Hansen orienterende om, at alle ansættelser til studiestarten er på plads. 
Introdagen og fagintroduktion vil blive afholdt den 27 og 28. august 2013.  
 
Rusturen afholdes i år på Strib Skole den 30. august – 1. september 2013. Rusturen vil blive 
indledt her på SDU med procedurekonkurrence for Jura-studerende og en 
mæglingskonkurrence for HA(jur.)-studerende.  
 
Som noget nyt vil der i år også blive afholdt introduktion for de nye cand.jur.-studerende og 
cand.merc.(jur.)-studerende. 

 
 
6. Eksterne Uddannelsessamarbejder  

Ole Hammerslev orienterede om, Juridisk Instituts samarbejde med Institut for Miljø- og 
Erhvervsøkonomi om overbygningsuddannelsen MSC Cultural Sociology in Law, Power and 
Social Justice, der ligesom andre uddannelsessamarbejder internt på SDU som Moisel og IBL 
udbygger valgfagsudbuddet for Studienævnet for Juras kandidatuddannelser. For at udbygge 
valgfagsudbuddet er der indgået samarbejde med Rättssociologiska Enheten ved Lunds 
Universitet om, at deres retssociologiske kurser, der er udbudt som fjernstudier, udbydes til 
vores kandidatstuderende og vice versa. Fagene i Esbjerg og Lund vil blive udbudt som 
fjernundervisning, så det er muligt at følge disse, uden at være fremmødt på det pågældende 
undervisningssted. 

 
 
7. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 

Følgende fagbeskrivelser for efteråret 2013 blev godkendt med forbehold for fejl og 
mangler i forhold til fakultetets skabelon og regler, og det blev overladt til Camilla Hørby 
Jensen, at sikre de fornødne justeringer hos de fagansvarlige. 

 
 Arbejdsret 
 Bachelorprojekt, jura på deltid 
 Bachelorprojekt, Jura BA 
 Bachelorprojekt, HA(jur.) Erhvervsøkonomisk 
 Bachelorprojekt, HA(jur.) Juridisk 
 Bank- og børsret 
 Civilproces og anden konfliktløsning 
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 Domsanalyse 
 Drafting Contracts 
 Entrepriseret 
 EU-ret, jura på deltid 
 European Company Law 
 European Human Rights 
 Familie- og arveret, jura på deltid 
 Familie- og arveret 
 Folkeret 
 Forfatningsret 
 Formueret 
 Formueret, jura på deltid 
 Forskningseksamen 
 Forvaltningsret 
 Insolvens og rekonstruktionsret 
 International Corporate Governance 
 International Perspectives on Criminal Justice 
 International private Law and international Trade Law, Jura på deltid 
 International private Law and international Trade Law 
 International Trade Law Disputes 
 IT-ret 
 Introduction to the American legal system 
 Juridisk metode, Jura på deltid 
 Juridisk metode 
 Kandidatspeciale, cand.jur. 
 Kandidatspeciale, cand.merc.(jur.) 
 Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse 
 Kriminalret 
 Kriminalret, Jura på deltid 
 Køb og salg af virksomheder  
 Law of the World Trade Organisation 
 Markedsret 
 Metode, argumentation og videnskabsteori 
 Moot Court, bachelor 
 Moot Court, kandidat 
 Praktikophold, 10 ECTS 
 Praktikophold, 20 ECTS 
 Retshistorie, retsfilosofi og retssociologi 
 Selskabsret 
 Selskabsret, jura på deltid 
 Seminar, cand.jur. 
 Seminar, cand.merc.(jur.) 
 Skatteret 
 Strafferet – proces og praksis 
 Straffuldbyrdelse 
 Udbudsret 
 Udlændingeret 
 Videregående erstatningsret 
 Theories and Research Issues – Lunds Universitet 

 
    
8. Studieordninger (fast punkt) 

 Sammenhæng og progression i uddannelserne 
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 Der var ingen bemærkninger til dette punkt 
 
 

 Godkendelse af Studieordning for cand. jur. 
Studienævnet godkendte ændringen af kompetencebeskrivelsen samt følgende ændring under 
punktet 4.3.2 Struktur: 

”Minimum et juridisk valgfag eller seminar skal være engelsksproget. 
Hvis kandidatspecialet skrives på engelsk eller et andet, af studienævnet, godkendt hovedsprog, jf. pkt. 
4.3.3, fritages den studerende for et engelsksproget juridisk valgfag eller seminar. Fag på et af 
hovedsprogene taget i forbindelse med udlandsophold kan ligeledes erstatte et engelsksproget juridisk 
valgfag. 
 
Studerende, der er påbegyndt studiet før 1. september 2013, kan søge studienævnet om fritagelse fra 
reglen om, at det engelsksprogede valgfag skal være juridisk.” 

 
 

 Godkendelse af Studieordning for BA Jura, jura på deltid 
Studienævnet godkendte, at faget Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse rettes fra at ligge 
på 5 og 6 semester til kun at ligge på 6. semester. 
 

  
9. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Intet under dette punkt. 
 
 
10. Dispensationer (lukket punkt) 
 
1. Ansøgning om 4. eksamensforsøg og anden prøveform Delvist imødekommet 
2. Ansøgning om forlænget tid og eget lokale Godkendt 
3. Ansøgning om endelig meritoverførsel Godkendt 
4. Ansøgning om 7. eksamensforsøg Godkendt 
5. Ansøgning om ekstraordinær eksamen Godkendt 
6. Ansøgning om endelig godkendelse af praktikophold Godkendt 
7. Ansøgning om endelig godkendelse af praktikophold Godkendt 
8. Ansøgning om endelig meritoverførsel Godkendt 
9. Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan Kræver yderligere behandling 
10. Ansøgning om meritoverførsel Skal ikke behandles 
11. Ansøgning om meritoverførsel Skal ikke behandles 
12. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
13. Ansøgning om meritoverførsel Skal ikke behandles 
14. Ansøgning om meritoverførsel Skal ikke behandles 
15. Ansøgning om forlængelse af 1. årsprøven Godkendt 
16. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
17. Ansøgning om forlænget tid og godkendelse af studieplan Godkendt 
18. Ansøgning om alternativ eksamensform og senere 

afleveringsfrist. 
Delvist imødekommet 

19. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
20. Ansøgning om tilladelse til at forsvare speciale som gruppe Godkendt 
21. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med dagstudie Godkendt 
22. Ansøgning om 4. eksamensforsøg og ekstraordinær eksamen Godkendt 
23. Ansøgning om forlængelse af 1. årsprøven og 4. eksamensforsøg Godkendt 
24. Ansøgning om meritoverførsel Godkendt 
25. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
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26. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med dagstudie Godkendt 
27. Ansøgning om alternativ eksamensform og forhåndsgodkendelse 

af merit 
Kræver yderligere behandling 

28. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
 

Studienævnet besluttede at lægge et opslag på opslagstavlen for at gøre de studerende 
opmærksomme på, at de skal huske at søge om dispensation i god tid inden eksamen, så 
ansøgningerne kan nå at blive behandlet. 

 
Studienævnet besluttede at diskutere studienævnets praksis for dispensationsansøgninger på 
næste møde. 

 
  
11. Eventuelt 

Studienævnet diskuterede dumpeprocenten i faget Virksomhedens økonomi, da der er mange 
HA(jur.)-studerende, der har svært ved faget. Studienævnet vil gerne have undersøgt, hvor stor 
forskel der er på dumpeprocenten for HA(jur.) i forhold til HA-studerende. 
 
Bugge Thorbjørn Daniel rejse en diskussion om februareksaminerne, da de efterhånden er 
ganske omfattende. Det blev diskuteret, hvordan man kan rejse sagen gennem systemet og evt. 
lave en undersøgelse af omfanget af eksaminerne til at støtte sig til. 

 
 
Mødet sluttede kl. 14.05 
 
 
 
   
 
        Hans Viggo Godsk Pedersen 
       Studienævnsformand   / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 


