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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 16. april 2013 

 
 
Tilstedeværende: 

Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Bugge T. 
Daniel, Anders Daniel Møller, Trine Skovlund Hansen, Charlotte Langer Søndergaard, Emmi 
Warming (faglig vejleder), Gitte Skou, Mette Hansen, Charlotte Visbech Madsen (sekretær) 
Diana Bredal Midskov (sekretær) 
 
Dorthe Sjørslev Rasmussen deltog under punktet Sene ansøgninger om deltagelse i eksamen 
under dispensationer. 
 

Fraværende med afbud: 
 Gry Friis Vinterlie Møller Hansen, Frederik Bjørnsen (faglig vejleder). 
  
 
1. Godkendelse af referat af møde den 12. marts 2013 
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
2. Meddelelser 
 Der var ingen bemærkninger til følgende punkter: 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 Plan for projekt: Film med studerende (1) 
 Klage vedrørende aflysning af undervisning (2) 

 
 
 Meddelelser udover dagsordnen: 
 Lokalebooking 

Ole Hammerslev orienterede om, at der på sidste studieledermøde blev fortalt om et nyt 
lokalebookingssystem, som er taget i brug fra forårssemesteret 2013. SDU oplever, at der er 
mangel på undervisningslokaler. På baggrund af lokalemangelen vil undervisningen fremover 
kunne blive planlagt mandag til fredag i tidsrummet 8-18.  
 
 
Udenlandsophold 
Ole Hammerslev orienterende om, at der ikke er nok studerende fra SDU, der tager på 
udlandsophold set i forhold til de udenlandske studerende, som vælger at tage fag på SDU.   

 
 
 Sager behandlet i henhold til høringsrunde 
  
1. Ansøgning om tilladelse til at aflevere opgave efter fristens udløb Afvist 
2. Ansøgning om tilladelse til at aflevere opgave efter fristens udløb Afvist 
3. Ansøgning om tilladelse til at aflevere opgave efter fristens udløb Afvist 
4. Ansøgning om tilladelse til at aflevere opgave efter fristens udløb Afvist 
 
 Sager behandlet af dispensationsudvalget 
 Intet under dette punkt. 
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 Sager behandlet af formanden: 
  
1. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
2. Ansøgning om dispensation for deltagelse i eksamen i fag i 1. års prøven Godkendt 
3. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
4. Ansøgning om forsinket aflevering af vejlederaftale Godkendt 
5. Ansøgning om forlænget tid og eget lokale ved sommereksamen, rettelse Godkendt 
6. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
7. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
8. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
9. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
10. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
11. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
12. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
13. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
   
 
3. Talentudvikling på bacheloruddannelserne: Moot court/forhandling. 

Studienævnet diskuterede muligheden for, at fagene Moot Court og Forhandlingsspil kan indgå 
som talentudviklingsfag på bacheloruddannelserne. Studienævnet besluttede at undersøge 
mulighederne og evt. problemstillinger forbundet med det, og tage punktet op igen på næste 
studienævnsmøde. 

  
 
4.  Eksamensbetingelser 

Studienævnet diskuterede udfordringerne ved angivelse af eksamensbetingelser i 
fagbeskrivelserne kontra at lave deleksamen i fagene. Når en aktivitet står anført, som en 
eksamensbetingelse, kan den studerende ikke få lov at deltage i hverken den ordinære eksamen 
eller reeksamen, hvis aktiviteten ikke er bestået. Hvis der ikke er mulighed for at rette op på en 
ikke-bestået eksamensbetingelse forud for den ordinære eksamen, kan det have den 
konsekvens, at den studerende må vente op til et år på igen at gå til eksamen i faget. 
Studienævnet besluttede, at man ikke ønsker eksamensbetingelser, der reelt kommer til at virke 
som stopprøver. Samtidig blev det besluttet, at de fagansvarlige på relevante fag skal anmodes 
om at genoverveje deres aktiverende aktiviteter og prøveformer set i lyset af problematikken 
om eksamensbetingelser.  
 

 
5. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 

Følgende fagbeskrivelser udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi er godkendt i skriftlig 
høringsrunde: 

  
 Kvantitative analyseredskaber 
 Virksomhedens økonomi 
 Samfundsøkonomiske rammebetingelser. 

 
Studienævnet godkendte på mødet fagbeskrivelsen for faget Law, Power and Professions uden 
bemærkninger. 

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

Studienævnets praksis 
Studienævnet diskuterede studienævnets praksis for at bevillige yderligere eksamensforsøg ud 
over de tre, som de studerende automatisk har ret til. Studienævnet besluttede at stramme op på 
praksis. Der skal fremover foreligge en grundigt begrundet ansøgning samt fx lægeerklæring, 
udtalelse fra faglig vejleder (evt. plan for uddannelsesforløb), fra officiel støtteperson, VIP eller 
lignende for at en sådan ansøgning vil kunne imødekommes. 
 
Sene ansøgninger om deltagelse i eksamen 
Dorthe Sjørslev Rasmussen var inviteret til at orientere om de arbejdsprocesser, der sættes i 
gang ved imødekommelse af en ansøgning forsinket eksamenstilmelding kort før eksamen. 
Dorthe fortalte, at processen bag dette er meget omfattende, øger fejlkilderne og sinker andre 
arbejdsprocesser. Det kan føre til at fx fordelingslisterne kommer sent på nettet. Studienævnet 
besluttede derfor, at ansøgninger om forsinket eksamenstilmelding skal modtages senest ved 
afmeldingsfristens udløb (14 dage før eksamen). Ansøgning om forlænget tid skal være 
modtaget senest 30. marts for sommereksamen og 30. oktober for vintereksamen. Ansøgninger 
modtaget efter fristen vil blive afvist med mindre, de er begrundet i pludseligt opståede forhold. 

 
1. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med jura på deltid Godkendt
2. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med jura på deltid Godkendt 
3. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med jura på deltid Godkendt 
4. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med jura på deltid og  

5. eksamensforsøg 
Godkendt 

5. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med dagstudier Godkendt 
6. Ansøgning om ekstraordinær eksamen Delvist 

imødekommet 
7. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Godkendt
8. Ansøgning om ændring af ECTS Godkendt 
9. Ansøgning om ekstraordinær eksamen Godkendt 
10. Ansøgning om forlænget tid Godkendt
11. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med jura på deltid samt 

forhåndsgodkendelse af merit 
Godkendt 

12. Ansøgning om ekstraordinær eksamen Godkendt 
13. Ansøgning om ekstraordinær eksamen Godkendt
14. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med dagstudier Godkendt 
15. Ansøgning om 4. eksamensforsøg 

  
Kræver yderligere 
behandling

16. Ansøgning om at skrive bachelorprojekt på engelsk Godkendt
17. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
18. Ansøgning om meritoverførsel Godkendt 
19. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
20. Ansøgning om forlænget tid og eget lokale Godkendt 
21. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på deltid Godkendt 
22. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på deltid Godkendt 
23. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt
24. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for speciale Godkendt 
25. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 

 
Kræver yderligere 
behandling 

26. Ansøgning om ændring af ECTS 
 

Kræver yderligere 
behandling 
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27. Ansøgning om forlænget tid Delvist 
imødekommet 

28. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt
29. Ansøgning om 6. eksamensforsøg Godkendt 
30. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på deltid Godkendt 
31. Ansøgning om forlænget tid Godkendt
32. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på deltid Delvist 

imødekommet 
33. Ansøgning om ekstraordinær eksamen Godkendt 
34. Ansøgning om forlænget tid Godkendt
35. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
36. Ansøgning om 6. eksamensforsøg Godkendt 
37. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med HA(jur.) Godkendt
38. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for BA-projekt Godkendt
39. Ansøgning om meritoverførsel Afvist 
40. Ansøgning om meritoverførsel Afvist 
41. Ansøgning om meritoverførsel Afvist 
42. Ansøgning om meritoverførsel Afvist 
43. Ansøgning om meritoverførsel Afvist 
44. Ansøgning om meritoverførsel Afvist 
45. Ansøgning om forhåndstilkendegivelse af merit Kræver yderligere 

behandling 
46. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Delvis 

imødekommet 
47. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på deltid Delvis 

imødekommet 
48. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
49. Ansøgning om forlænget tid Godkendt
50. Ansøgning om meritoverførsel Afvist 
51. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspeciale Godkendt 
52. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på deltid Godkendt 
53. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt
54. Ansøgning om forlængelse af 1. årsprøven Godkendt 
55. Ansøgning om erstatning af fag Godkendt 
56. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på deltid Godkendt
57. Ansøgning om merit Afvist 
58. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
59. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på deltid Godkendt 
60. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på deltid Godkendt 
61. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på deltid Godkendt 
62. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
63. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
64. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Kræver yderligere 

behandling 
65. Ansøgning om at skrive seminar sammen Afvist 
66. Ansøgning om at skrive seminar sammen Afvist
67. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
68. Ansøgning om meritoverførsel Afvist 
69. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Kræver yderligere 

behandling 
70. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
71. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Kræver yderligere 

behandling
72. Ansøgning om forlænget tid ved eksamen Godkendt 
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73. Ansøgning om ændret ECTS-værdi for fag Godkendt 
 
 
9. Eventuelt 
 
 Kvote 2 samtaler 

Ole Hammerslev orienterede om, at der vil blive afholdt kvote 2 samtaler den 21.-23. maj for 
potentielle jurastuderende og den 27. maj for HA(jur.)-studerende. Ole Hammerslev og Hans 
Viggo Godsk Pedersen samt en studenterrepræsentant fra Studienævnet vil deltage i 
samtalerne. Ole bad de studerende give besked til studienævnssekretæren, om hvem der 
deltager, hvilke dage. 
 
Dimission 
Ole Hammerslev orienterede om, at der ved dimissionen, som afholdes den 28. juni 2013 kl. 
14.00, vil blive uddelt legater til de dygtigste studerende, og studerende der har bidraget mest 
til et godt studiemiljø. Ole bad studenterrepræsentanterne melde tilbage til ham med mulige 
kandidater til legatet for et godt studiemiljø. Punktet vil blive behandlet igen på næste 
studienævnsmøde. Studiekontakten vil snarest muligt offentliggøre tidspunktet for dimissionen 
for de studerende. 

 
 
Mødet sluttede kl. 15.00 
 
 
 
   
 
        Hans Viggo Godsk Pedersen 
       Studienævnsformand   / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 


