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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 14. maj 2013 

 
 
Tilstedeværende: 

Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Anders 
Daniel Møller, Charlotte Langer Søndergaard, Emmi Warming (faglig vejleder), Frederik 
Bjørnsen (faglig vejleder), Diana Bredal Midskov (sekretær) 
 
 

Fraværende med afbud: 
 Gitte Skou, Trine Skovlund Hansen, Gry Friis Vinterlie Møller Hansen, Bugge T. Daniel 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 16. april 2013 
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
2. Meddelelser 
 Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 
 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 Godkendelse af formand, næstformand og studieleder (1) 
 Godkendelse af studieordninger (2) 
 Udenrigsministeriets prisopgave 2013 (3) 

 
 
 Meddelelser udover dagsordnen 

 Faglig vejleder for HA(jur) og cand.merc.(jur.)  
Ole orienterede om at faglig vejleder Frederik Bjørnsen har sagt sin stilling som faglig 
vejleder op. Frederik har fået nyt arbejde og stopper derfor 30. juni 2013. Stillingen vil snarest 
muligt blive slået op, så der hurtigst muligt kan blive fundet en ny faglig vejleder. 
 
 Ny studenterrepræsentant 

Gitte Skou stopper i studienævnet med udgang af forårssemesteret 2013, da hun bliver færdig 
med sin kandidatuddannelse til sommer. Frederik tilbød at træde ind i studienævnet efter 
sommerferien, når han ikke længere er faglig vejleder. Sekretæren sørger for at indstille 
Frederik som studenterrepræsentant til Dekanen.  
 
 Legater 

Ole orienterede om, at der foreløbig er legater til dimissionen fra Kammeradvokaten, 
Advokatfirmaet Poul Schmith på 25.000 kr. til bedste cand.merc.(jur.) og fra Moalem 
Weitemeyer Bendtsen på 25.000 kr. til bedste cand.jur. og på 10.000 kr. til bedste BA-jur. 
Yderligere vil der bl.a. være legat fra Focus Advokater. De sidste legater er ved at blive 
forhandlet på plads.  
 
 Sponsoraftaler 

Ole orienterede om, at der i øjeblikket afholdes møder med aftagere for at få diverse 
sponsoraftaler på plads. 
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Ole fortalte ligeledes, at der snart skal afholdes et møde med studerende fra bl.a. studienævnet 
og juridisk forening og nogle studerende for at afklare på hvilke områder, og til hvilke formel, 
de studerende kunne have ønsker til økonomisk støtte. Dette skal afklares for at kunne 
målrette sponsorpenge direkte til specifikke formål.  
Hans Viggo foreslog, at der fx kunne oprettes legater for at hjælpe de studerende med 
udgifterne ved udlandsophold. 
 
Studienævnet talte om at Talentudviklingsprogrammet (særligt Moot Court)også kunne være 
en mulighed, så der ikke skal søges midler til dette hvert år.  
 
 Kvote 2 

Ole orienterede om, at de studerende, som skal til samtale i kvote 2 nu er blevet indkaldt. 
Samtalerne til Jura bachelor vil blive afholdt den 21., 22. og 23. maj. Samtalerne til HA(jur.) 
vil blive afholdt den 27. maj. 
 

 Sager behandlet i henhold til høringsrunde 
 Intet under dette punkt. 
 
 Sager behandlet af dispensationsudvalget 
  
1. Ansøgning om nedskrivning af valgfagspuljen Godkendt 
2. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for kandidatspeciale Godkendt 
 
 Sager behandlet af formanden: 
  
1. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
2. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
3. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
4. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for bachelorprojekt Godkendt 
5. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
6. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
7. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for bachelorprojekt Godkendt 
8. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
9. Udsættelse af afleveringsfrist for kandidatspeciale Godkendt 
10. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for bachelorprojekt Godkendt 
11. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for bachelorprojekt Godkendt 
12. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for bachelorprojekt Godkendt 
13. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for bachelorprojekt Godkendt 
14. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for bachelorprojekt Godkendt 
15. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for bachelorprojekt Godkendt 
16. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for bachelorprojekt Godkendt 
17. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for kandidatspeciale Godkendt 
18. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for bachelorprojekt Godkendt 
19. Ansøgning om forsinket afmelding af eksamen Godkendt 
 
 
3. Talentudvikling på bacheloruddannelserne: Moot court/forhandling. 

Studienævnet har haft kontakt til Alice Borbély og Prodekanen vedrørende mulighederne for at 
udbyde dele af talentudviklingsprogrammet på bacheloruddannelserne. Da dette er en mulighed 
besluttede Studienævnet, at der skal oprettes et Talentudviklingsprogram på Jura bachelor-
uddannelsen omfattende Moot Courts og på HA(jur.)-uddannelsen omfattende forhandlingsspil. 
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4.  Undervisningspriser og forskningsformidlingsprisen 2013 
 Der blev ikke ført noget til referat under dette punkt. 
 
 
5.  Gennemførselsstatistik for Virksomhedens økonomi 

Studienævnet har tidligere besluttet at få lavet en statistik på faget Virksomhedens økonomi, da 
det ser ud til, at en del af vores HA(jur.)-studerende har problemer med faget. Statistikken 
viser, at der ved sidste eksamen dumpede 47 % i del 1 af faget og 52 % i del 2 af faget. 
Statistikken viste også, at en del HA-studerende har svært ved faget.  
 
Studienævnet diskuterede de forskellig løsninger, der kunne være på dette problem og 
besluttede, at indkalde studielederen for Erhvervsøkonomi til et møde for at diskutere 
mulighederne for at forbedre fagets gennemførelsesprocent.   

 
 
6. Evaluering af Jura på deltid, fjernstudie 

Ole orienterede om, at der har været gennemført en evaluering af åben uddannelse (fjernstudie). 
De studerende, der har deltaget, er indskrevet i efteråret 2012. Evalueringen er foretaget via 
interviews med studerende, undervisere og spørgeskemaer.  
 
Evalueringen viser, at tiltaget med fjernundervisning er kommet godt fra start og, at de 
studerende bruger muligheden for at downloade forelæsningerne.  
 
Ole orienterede om, at de tekniske udfordringer, der har været, er ved at være løst og, at der vil 
blive lavet en bedre orientering til underviserne om, hvordan de underviser, når der skal tages 
hensyn til studerende i lokalet, studerende der ser med live og studerende der efterfølgende 
downloader undervisningen og ser den. 
 
Studienævnet kom i denne forbindelse til at tale om, at det generelt kan tage lang tid at få 
startet en undervisningsseance op, da der ikke er oplysninger om, hvordan det tekniske udstyr i 
de forskellige undervisnings- og forelæsningslokaler virker. Studienævnet besluttede derfor at 
rette henvendelse til Prodekanen med henblik på, at få sat disse oplysninger op, ligesom man 
via de fagansvarlige vil forsøge at afhjælpe evt. problemer for eksterne undervisere. 

 
 
7. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 

Studienævnet talte om mulighederne for at folderen med beskrivelse af kandidatvalgfag kan 
blive lagt på nettet, så det er muligt for de studerende at læse beskrivelserne af fagene, selvom 
der endnu ikke er lavet en fagbeskrivelse for fagene. Vicestudielederen og sekretæren 
undersøger, hvordan dette bedst kan gøres. 

     
 
8. Studieordninger (fast punkt) 
 Intet under dette punkt. 
 
 
9. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 
 
 
10. Dispensationer (lukket punkt) 
  
1. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
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2. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
3. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Afventer yderligere information 
4. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
5. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
6. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
7. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura, 

dagstudier 
Godkendt 

8. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
9. Ansøgning om 6. eksamensforsøg Godkendt 
10. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
11. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på deltid Godkendt 
12. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
13. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
14. Ansøgning om yderligere eksamensforsøg Afvist 
15. Ansøgning om forlængelse af 1. årsprøven Godkendt 
16. Ansøgning om 8. eksamensforsøg Godkendt 
17. Ansøgning om meritoverførsel Kræver yderligere behandling 
18. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
19. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Delvist imødekommet 
20. Ansøgning om senere aflevering af obligatorisk opgave Godkendt 
21. Ansøgning om forlænget tid Afvist 
22. Ansøgning om forhåndstilkendegivelse af meritoverførsel Delvist imødekommet 
23. Ansøgning om erstatning af fag Godkendt 
24. Ansøgning om erstatning af fag Godkendt 
25. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med jura på deltid Godkendt 
26. Ansøgning om 4. og 6. eksamensforsøg samt forlængelse af 1. 

årsprøven 
Godkendt 

27. Ansøgning om 5. eksamensforsøg og deltagelse i reeksamen Godkendt 
28. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på deltid Godkendt 
29. Ansøgning om yderligere eksamensforsøg Delvist imødekommet 
30. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
31. Ansøgning om forhåndstilkendegivelse af merit Afvist 
32. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
33. Ansøgning om tilladelse til overskridelse af uddannelsens 

normerede ECTS 
Kræver yderligere behandling 

34. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
35. Ansøgning om 5. og 6. eksamensforsøg Godkendt 
36. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Delvist imødekommet 
37. Ansøgning om forlænget tid Delvist imødekommet 
38. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
39. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
40. Ansøgning om 7. eksamensforsøg Afventer yderligere information 
41. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
42. Ansøgning om forlængelse af 1. årsprøven samt 4. 

eksamensforsøg 
Godkendt 

43. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
44. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
45. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Delvist imødekommet 
46. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for speciale Afvist 
47. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
48. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
49. Ansøgning om tilladelse til at skrive speciale før tid Afvist 
50. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
51. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
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52. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
53. Ansøgning om tilladelse til at specialet ikke afslutter 

uddannelsen 
Godkendt 

54. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold Godkendt 
55. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på deltid Godkendt 
56. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
57. Ansøgning om endelig meritoverførsel Godkendt 
58. Ansøgning om erstatning af fag Godkendt 
59. Ansøgning om meritoverførsel Delvist imødekommet 
60. Ansøgning om endelig meritoverførsel Delvist imødekommet
61. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
62. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for speciale Godkendt 
63. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
64. Ansøgning om forhåndstilkendegivelse af merit Godkendt 
65. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Delvist imødekommet 
66. Ansøgning om økonomisk, engelsksproget valgfag Godkendt 
67. Ansøgning om endelig meritoverførsel Delvist imødekommet 
68. Ansøgning om forlænget tid og eget lokale Godkendt 
69. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Kræver yderligere behandling 
70. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på deltid Godkendt 
71 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for speciale Delvist imødekommet
72. Ansøgning om forlænget tid til eksamen Delvist imødekommet 
73. Ansøgning om forlænget tid eller anden prøveform Afvist 
74. Ansøgning om erstatning af fag Godkendt 
75. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for speciale Godkendt 
76. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
77. Ansøgning om forsinket aflevering af obligatoriske opgaver Godkendt 
78. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for praktikophold Godkendt 
79. Ansøgning om udskydelse af afleveringsfristen for 

bachelorprojekt 
Godkendt 

80. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
81. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for speciale Godkendt 
82. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
83. Ansøgning om tilladelse til overskridelse af uddannelsens 

samlede ECTS 
Godkendt 

84. Ansøgning om hemmeligholdelse af navn Godkendt 
85. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
86. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Afvist 
87. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Afvist 
 
 
11. Eventuelt 
 
 Næste møde vil blive afholdt den 24. juni 2013 kl. 10.15. 
 
Mødet sluttede kl. 15.00. 
 
 
   
 
        Hans Viggo Godsk Pedersen 
       Studienævnsformand   / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 


