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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 24. juni 2013 

 
 
Tilstedeværende: 

Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Lone Hansen, Charlotte Langer Søndergaard, 
Gitte Skou, Gry Friis Vinterlie Møller Hansen, Emmi Warming (faglig vejleder), Jane Nørgaard 
Iversen (faglig vejleder), Diana Bredal Midskov (sekretær) 
 
 

Fraværende med afbud:  
Trine Skovlund Hansen, Frederik Bjørnsen (faglig vejleder), Camilla Hørby Jensen, Anders 
Daniel Møller, Bugge T. Daniel. 

 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 14. maj 2013 
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger 
 
 
2. Meddelelser 
 Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 Artikel om ”Visioner om fjernundervisning” (1) 
 Pressemeddelelse fra Uddannelsesministeriet (2) 
 
 
Meddelelser udover dagsordnen: 
 Ole orienterede om, at studienævn for Jura udbyder i alt 3 fag til uddannelsen MCS Cultural 

Sociology. Fagene vil blive samlæst med cand.jur. og cand.merc.(jur.). Fagene vil blive 
undervist fra Odense og streamet direkte til de studerende i Esbjerg. I efteråret 2013 udbydes 
faget Law, Power and Professions. Der er tilmeldt 33 studerende i Esbjerg og 7 studerende i 
Odense til faget. 
 

 Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelse: 
 Studie- og undervisningsmiljøet på SDU 2013 

 
 
 Sager behandlet i henhold til høringsrunde 
  
1. Ansøgning om forsinket tilmelding til sommereksamen 2013 Afvist 
2. Ansøgning om forsinket tilmelding til sommereksamen 2013 Afvist 
3. Ansøgning om forsinket tilmelding til sommereksamen 2013 Afvist 
4. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
5. Ansøgning om deltagelse i ordinær eksamen ved sommereksamen, 

juni 2013 
Godkendt 

 
 Sager behandlet af dispensationsudvalget 
 Intet under dette punkt. 
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 Sager behandlet af formanden: 
  
1. Ansøgning om afmelding af eksamen Godkendt 
2. Forhåndsgodkendelse af ansøgning om 4. og 5. eksamensforsøg Godkendt 
3. Ansøgning om tilladelse til at aflevere synopsis efter 

afleveringsfristen 
Godkendt 

4. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
5. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for 

kandidatspeciale 
Godkendt 

6. Ansøgning om forsinket tilmelding til sommereksamen 2013 Godkendt 
7. Ansøgning om meritoverførsel Godkendt 
8. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for 

kandidatspeciale 
Godkendt 

9. Ansøgning om deltagelse i reeksamen, august 2013 Godkendt 
10. Ansøgning om deltagelse i reeksamen, august 2013 Godkendt 
11. Ansøgning om ændring af forhåndsgodkendelse af 

praktikophold 
Godkendt 

12. Ansøgning om ekstraordinær eksamen Godkendt 
13. Ansøgning om deltagelse i reeksamen ved sommereksamen, 

august 2013 
Godkendt 

14. Ansøgning om ændret bedømmelsesform. Godkendt 
15. Ansøgning om ændret bedømmelsesform. Godkendt 
16. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på deltid Godkendt 
17. Ansøgning om forsinket tilmelding til sommereksamen 2013 Godkendt 
18. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for 

kandidatspeciale 
Godkendt 

19. Ansøgning om forsinket tilmelding til sommereksamen 2013 Godkendt 
20. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for 

kandidatspeciale 
Godkendt 

21. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for 
kandidatspeciale 

Godkendt 

22. Ansøgning om forsinket tilmelding til sommereksamen 2013 Godkendt 
23. Ansøgning om deltagelse i reeksamen ved sommereksamen, 

august 2013 
Godkendt 

24. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på deltid Godkendt 
25. Ansøgning om forlænget tid ved sommereksamen 2013 Godkendt 
26. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på 

deltid, afmelding af eksamen og deltagelse i reeksamen 
Godkendt 

27. Ansøgning om forlænget tid ved sommereksamen 2013 Godkendt 
28. Ansøgning om forlængelse af fristen for beståelse af 1. 

årsprøven 
Godkendt 

29. Ansøgning om forlænget tid ved sommereksamen 2013 Godkendt 
30. Ansøgning om forlænget tid ved sommereksamen 2013 Godkendt 
31. Ansøgning om dispensation for kandidatspecialet af slutter 

uddannelsen 
Godkendt 
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32. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
33. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
34. Ansøgning om forlængelse af fristen for beståelse af 1. 

årsprøven 
Godkendt 

35. Ansøgning om forlængelse af fristen for beståelse af 1. 
årsprøven, 4. eksamensforsøg samt deltagelse i reeksamen 

Godkendt 

36. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
37. Ansøgning om tilladelse til at få bedømt synopsis afleveret efter 

afleveringsfristen 
Godkendt 

38. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
39. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
40. Ansøgning om forlængelse af fristen for beståelse af 1. 

årsprøven 
Godkendt 

41. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for 
kandidatspeciale 

Godkendt 

42. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding. Godkendt 
43. Ansøgning om tilladelse til at aflevere emne og vejlederblanket Godkendt 
44. Ansøgning om deltagelse i reeksamen, august 2013 Godkendt 
45. Ansøgning om dispensation fra reglerne om studieaktivitet Godkendt 
 
 
3. Indstilling af nyt medlem af Studienævnet 

Frederik Bjørnsen har trukket sin indtræden i studienævnet tilbage. Studienævnet besluttede at 
indstille Bjarke Rolskov Schulin som studenterrepræsentant i stedet for Gitte Skou, som 
udtræder af studienævnet ved udgangen af forårssemesteret 2013. Sekretæren sørger for at 
indstille Bjarke som studenterrepræsentant til Dekanen.  

 
 
4. Klage over pensum i fag (lukket punkt) 
 Studienævnet besluttede at udskyde behandlingen af dette punkt til næste møde. 
 
 
5. Evaluering af undervisningen i forår 2013 (lukket punkt) 
 Studienævnet besluttede at udskyde behandlingen af dette punkt til næste møde. 
 
 
6. Klage over eksamensplanlægning (lukket punkt) 

Klagen blev behandlet i studienævnet. Studienævnet vil gå videre med klagen til 
Studiekontakten. 

 
 
7.  Planlægning af efterårets møder 
 Næste møde blev planlagt til 3. september 2013 kl. 12.15. 
 Studienævnet besluttede at udskyde planlægningen af resten af efterårets møder til næste møde. 
 

Studienævnet besluttede samtidig, at der skal afholdes møde i dispensationsudvalget den 30. 
juni kl. 12.00. 
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8.  Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 
 Intet under dette punkt 
 
      
9. Studieordninger (fast punkt) 

I studieordningerne for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid), 
Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) og Bacheloruddannelsen (BA) i Jura 
er følgende punkt blevet tilføjet: 

 

4.3.8 Talentudviklingsprogram 

Juridisk Instituts talentudviklingsprogram indeholder uddannelsesmæssigt relevante aktiviteter, 
der hver for sig direkte styrker nærmere bestemte metodiske kompetencer. Programmet i sin 
helhed indeholder aktiviteter, der vil være relevante uanset karrierevej (praktiker, 
embedsmand, dommer, forsker, mv.). Aktiviteterne under talentudviklingsprogrammet er 
indbyrdes uafhængige og optagelse i en aktivitet forudsætter konkret og kritisk vurdering af 
den studerendes potentiale. 
 
Indenfor hver af de enkelte aktiviteter opnår den studerende en høj specialiseret faglig viden og 
evne til at identificere videnskabelige problemstillinger, færdighed i at anvende juridisk metode 
og formidle og diskutere viden og videnskabelige problemstillinger samt kompetence til at tage 
selvstændigt ansvar for arbejdsprocessen og egen faglig udvikling. 
 
Studienævnet godkendte ændringen i studieordningerne. 
 

 
10. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Intet under dette punkt 
 
 
11. Dispensationer (lukket punkt) 
  
1. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
2. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for speciale Afvist 
3. Ansøgning om deltagelse i reeksamen, august 2013 Godkendt 
4. Ansøgning om forsinket afmelding af eksamen Godkendt 
5. Ansøgning om forhåndstilkendegivelse af meritoverførsel Godkendt 
6. Ansøgning om ekstraordinær eksamen Godkendt 
7. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
8. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold Godkendt 
9. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
10. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold Godkendt 
11. Ansøgning om alternativt økonomisk fag Afvist 
12. Ansøgning om endelig godkendelse af praktikophold Godkendt 
13. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
14. Ansøgning om tilladelse til at skrive BA projekt før tid Godkendt 
15. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
16. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
17. Ansøgning om forhåndstilkendegivelse af merit Godkendt 
18. Ansøgning om overførsel af karakter Godkendt 
19. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
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20. Ansøgning om meritoverførsel Godkendt 
21. Ansøgning om at tage fag sammen med dagstuderende. Godkendt 
22. Ansøgning om 4. og 5. eksamensforsøg Godkendt 
23. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
24. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
25. Ansøgning om 6. eksamensforsøg Godkendt 
26. Ansøgning om godkendelse af alternative valgfag Delvist imødekommet 
27. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
28. Ansøgning om meritoverførsel Godkendt 
29. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
30. Ansøgning om deltagelse i reeksamen  Godkendt 
31. Ansøgning om endelig meritoverførsel Godkendt 
32. Ansøgning om meritoverførsel Kræver yderligere behandling 
33. Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag Kræver yderligere behandling 
34. Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag Kræver yderligere behandling
35. Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag Kræver yderligere behandling 
36. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
37. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for kandidatspeciale Godkendt 
38. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
39. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
40. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
41. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold Godkendt 
 
 
12. Eventuelt 
 Intet under dette punkt. 
 
 
Mødet sluttede kl. 10.55. 
 
 
   
 
        Hans Viggo Godsk Pedersen 
       Studienævnsformand   / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 


