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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 29. maj 2013 

 
 
Tilstedeværende: 

Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Gitte 
Skou, Trine Skovlund Hansen, Gry Friis Vinterlie Møller Hansen, Charlotte Langer 
Søndergaard, Diana Bredal Midskov (sekretær) 
 

Fraværende med afbud: 
Anders Daniel Møller, Bugge T. Daniel, Emmi Warming (faglig vejleder) og Frederik Bjørnsen 
(faglig vejleder) 

 
 
1. Valg af ny studieleder 

Formanden orienterende om, at Ole Hammerslev har besluttet sig for at trække sig som 
studieleder pr. 1. juli 2013.  
 
Studienævnet besluttede at indstille Camilla Hørby Jensen som ny studieleder. Sekretæren 
vil sørge for at indstille Camilla som ny studieleder til Dekanen. 
 
Formanden takkede Ole Hammerslev for hans indsats som studieleder de sidste 4 år.  

 
2. Eventuelt 

Formanden orienterende om, at der er indkommet klager over placeringen af eksamen i 
faget Obligationsret. Eksamen er planlagt til at blive afholdt den 3. juni kl. 16.00-20.00. 
Studienævnet har derfor forespurgt hos Studiekontakten, som har redegjort for, at det har 
været det eneste mulige tidspunkt, at placere eksamen. 
 
 I forbindelse med planlægningen har Studiekontakten måtte tage flere hensyn, herunder bl.a. at:  
 Obligationsret er et 6. semester fag, og således et fag, der skal kunne indskrives på beviser 

ultimo juni, hvor de studerende dimitterer.  
 Faget censureres eksternt, og det er derfor væsentligt, at få det placeret allerførst i 

eksamensterminen, så faget kan afvikles og censureres før dimissionen og indenfor 
eksamensbekendtgørelsens frister for censur (§26, stk.2). 

 
Ved bestilling af lokalet havde Studiekontakten henstillet til Serviceafdelingen om at afvikle 
eksamen om formiddagen, men grundet en begrænset lokalekapacitet på SDU har det ikke være 
muligt. Serviceafdelingen har derfor kun haft mulighed for at tildele et lokale i tidsrummet 16-20. 
 
Studiekontakten har derfor desværre ikke mulighed for at ændre eksamenstidspunktet. 
Studienævnet skal beklage, at det har været nødvendigt at afholde eksamen på dette 
uhensigtsmæssige tidspunkt. 
 
 

Mødet sluttede kl. 10.25 
 
  
        Hans Viggo Godsk Pedersen 
       Studienævnsformand   / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 


