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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 19. november 2013 

 
 
Tilstedeværende: 

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

Fraværende med afbud:  
Ole Hammerslev, Emmi Warming (faglig vejleder), Trine Skovlund Hansen (grundet meddelt 
barsel) 
 

 
Det blev besluttet at behandle punkt nr. 10. før punkt nr. 8. 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 29. oktober 2013 
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
2. Meddelelser 
 Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 G20 Youth forum Denmark (1) 
 Referat af møde vedr. studiemiljø (2) 
 Høringssvar over udkast til bekendtgørelser som opfølgning på ændring af universitetsloven 

(3) 
 

 Meddelelser ud over dagsordenen: 
 Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelse: 

 Tilbud fra Rusland  
 

 
 Sager behandlet i henhold til høringsrunde 
 Der var ikke behandlet sager af dispensationsudvalget 
 
 
 Sager behandlet af dispensationsudvalget 
 Der var ikke behandlet sager af dispensationsudvalget 
 
 
 Sager behandlet af formanden: 

1. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
2. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
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3. Godkendelse af eksamenspensum for vintereksamen 2013/2014 
Studienævnet godkendte pensum for følgende fag: 

  
Markedsret 

Kriminalret 

Europæiske menneskerettigheder 

Folkeret 

Domsanalyse 

Retshistorie, retsfilosofi og 
retssociologi 

Familie- og arveret 

Kreditsikring og civil 
tvangsfuldbyrdelse 

Arbejdsret 

International privat- og handelsret 

Selskabsret 

Formueret 

Juridisk metode 

Forfatningsret  

Forvaltningsret 

Markedsret 

EU-ret  

Domsanalyse 

Familie- og arveret 

Arbejdsret 

International privat- og handelsret 

Selskabsret 

Formueret 

Juridisk metode 

Forfatningsret 

Kriminalret 

Introduktion til amerikansk lovgivning

Strafferet i et internationalt perspektiv 

WTO-ret 

Metode, argumentation og 
videnskabsteori 

IT ret 

Rekonstruktionsret 

Enterpriseret 

Kontraktkoncipering 

Køb og salg af virksomheder 

Skatteret 

Kollektiv arbejdsret 

Civilproces og anden konfliktløsning 
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Tvister inden for international handel 

Videregående erstatningsret 

Politiret 

Strafferet – proces og praksis 

Straffuldbyrdelse 

Europæisk selskabsret 

International Corporate Governance 

Bank- og børsret 

Ret, magt og professioner 

Udlændingeret 

Udbudsret 

 
 
4. Valgfagsmodel- og portefølje 

Institutrådet vil se nærmere på Juridisk Instituts valgfagsmodel, og institutlederen har i den 
forbindelse bedt studienævnet diskutere om den eksisterende valgfagsportefølje- og model er 
hensigtsmæssig. Studienævnet diskuterede problematikken omkring, at nogle kandidatvalgfag 
sjældent udbydes med fuldt timetal pga. for få tilmeldinger samt mulige løsningsmodeller. 
Studienævnet besluttede, at Studielederen skal prøve at undersøge, om der er system i, hvilke 
valgfag der altid udbydes med selvstudium eller få timer samt lave et oplæg til Institutrådet på 
baggrund af studienævnets diskussioner.  

 
 
5. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 

Studienævnet godkendte ændringer af eksamensbetingelserne og prøveform (supplerende 
information til prøveform) for faget Retshistorie, retsfilosofi og retssociologi udbudt i efteråret 
2013. 

 
Studienævnet godkendte fagbeskrivelsen for forår 2014 for faget Retshistorie, retsfilosofi og 
retssociologi med følgende ændringer: 
 
Retshistorie, retsfilosofi og 
retssociologi 

Ændringer i: 
Eksamenstidspunkt, Eksamensbetingelser 
Prøveform til eksamensbevis og Supplerende 
information til prøveform 

 
 

 Følgende fagbeskrivelser for forår 2014 er godkendt i skriftlig høringsrunde før afholdelse af 
mødet:  

  
Business, Law and 
Society 
 

Ændringer i: 
Titel, Fagansvarlig, Forudsætninger, Formål og sigte, 
Indhold, Målbeskrivelse, Undervisningstidspunkt, 
Undervisningsform, Eksamensbetingelser, Supplerende 
information til prøveform.  

International Transport 
Law 

Ændringer i : 
Formål og sigte, Målbeskrivelse, Litteratur og 
Undervisningsform. 
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6. Studieordninger (fast punkt) 
Studienævnet godkendte, at der er indført et nyt punkt, punkt 4.3.9 Studieteknik, i følgende 
studieordninger: 
 

 Studieordningen for Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)  
 Studieordning for Bacheloruddannelsen (BA i Jura 

 
  

Studienævnet godkendte Studieordningen for Bacheloruddannelsen i Jura under åben 
uddannelse (Jura på deltid) med følgende ændring: 

 
 2.1.1 Regler om studieaktivitet 
 Der er ikke fastsat en tidsfrist for afslutning af bachelorstudiet. 

 
 
Studienævnet godkendte samtidig, at censorkorpset i følgende studieordninger ændres til, at 
uddannelserne er tilknyttet det Erhvervsøkonomiske censorkorps: 
 

 Studieordningen for Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)  
 Studieordningen for kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.) 

 
 
Studieordningerne vil blive fremsendt til endelig godkendelse ved Fakultetet. 

 
 
7. Censorindberetninger (lukket punkt) 

Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 
 
 

10. Mulighed for studiestartsprøver (tillægsdagsorden) 
Studienævnet diskuterede den fremtidige mulighed for at indføre studiestartsprøver på 
bacheloruddannelserne. Studienævnet besluttede, at der ikke vil blive indført studiestartsprøver 
på de juridiske uddannelser. 
 

8. Dispensationer (lukket punkt) 
  

1. Ansøgning om forlængelse af 1. årsprøven Godkendt 
2. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
3. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
4. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
5. Ansøgning om deltagelse i reeksamen  Godkendt 
6. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
7. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
8. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
9. Ansøgning om ændret prøveform Afvist 
10. Ansøgning om deltagelse i eksamen i december Afvist 
11. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
12. Ansøgning om forlænget tid og eget lokale Godkendt 
13. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
14. Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan Godkendt 
15. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
16. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
17. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
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18. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
19. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
20. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
21. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
22. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Delvist imødekommet 
23. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Afvist 
24. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Delvist imødekommet 
25. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
26. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
27. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
28. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
29. Ansøgning om forlænget tid  
30. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
31. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
32. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
33. Ansøgning om udskydelse af eksamen Afvist 
34. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
35. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
36. Ansøgning om ændret prøveform Godkendt 
37. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
38. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
39. Ansøgning om forlængelse af 1. årsprøven  Godkendt 
40. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
41. Ansøgning om ændrede eksamenstidspunkter Delvist imødekommet 
42. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
43. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
44. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
45. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på 

deltid 
Godkendt 

46. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
47. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på 

deltid 
Godkendt 

48. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
49. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
50. Ansøgning om forlænget tid Kræver yderligere 

behandling 
51. Ansøgning om tilladelse til ændring af fag i forhold til 

studieordningen 
Afvist 

52. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Afvist 
53. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
54. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
55. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
56. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
57. Ansøgning om dispensation fra reglen om studieaktivitet Godkendt 
58. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Delvist imødekommet 
59. Ansøgning omdispensation fra reglen om studieaktivitet Godkendt 
60. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
61. Ansøgning om dispensation fra reglen om studieaktivitet Godkendt 
62. Ansøgning om afholdelse af ekstraordinær eksamen Afvist 
63. Ansøgning om dispensation fra reglen om studieaktivitet Godkendt 
64. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
65. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Afvist 
66. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på 

deltid 
Godkendt 
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67. Ansøgning om forlængelse af 1. årsprøven Godkendt 
68. Ansøgning om forhåndsgodkendelse Godkendt 
69. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
70. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
71 Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på 

deltid 
Godkendt 

72. Ansøgning om dispensation fra reglen om studieaktivitet Godkendt 
73. Ansøgning om endelig godkendelse af merit Godkendt 
74. Ansøgning godkendelse af alternativ studieplan Godkendt 
75. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
76. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
77. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
78. Ansøgning om afholdelse af eksamen i december Afvist 
79. Ansøgning om afholdelse af eksamen i december Afvist 
80. Ansøgning om afholdelse af eksamen i december Afvist 
81. Ansøgning om afholdelse af eksamen i december Afvist 
82. Ansøgning om afholdelse af eksamen i december Afvist 
83. Ansøgning om afholdelse af eksamen i december Afvist 
84. Ansøgning om afholdelse af eksamen i december Afvist 
85. Ansøgning om afholdelse af eksamen i december Afvist 
86. Ansøgning om afholdelse af eksamen i december Afvist 
87. Ansøgning om afholdelse af eksamen i december Afvist 
88. Ansøgning om afholdelse af eksamen i december Afvist 
89. Ansøgning om afholdelse af eksamen i december Afvist 
90. Ansøgning om afholdelse af eksamen i december Afvist 
91. Ansøgning om afholdelse af eksamen i december Afvist 
92. Ansøgning om afholdelse af eksamen i december Afvist 
93. Ansøgning om afholdelse af eksamen i december Afvist 
94. Ansøgning om afholdelse af eksamen i december Afvist 
95. Ansøgning om afholdelse af eksamen i december Afvist 
96. Ansøgning om afholdelse af eksamen i december Afvist 
97. Ansøgning om afholdelse af eksamen i december Afvist 
98. Ansøgning om afholdelse af eksamen i december Afvist 
99. Ansøgning om afholdelse af eksamen i december Afvist 
100. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 

 
 
9. Eventuelt 
 Der var intet under dette punkt 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 11.30   
 
 
        Hans Viggo Godsk Pedersen 
       Studienævnsformand   / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 


