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

 
 
Tilstedeværende: 

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

Fraværende med afbud:  
Ole Hammerslev, Trine Skovlund Hansen og Bugge Thorbjørn Daniel. 

 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 3. september 2013 
  
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
2. Meddelelser 
 

 Godkendelse af afholdelse af eksamen i december (1) 
Samfundsvidenskabeligt fakultet har godkendt at ordinær eksamen i følgende fag på grund af 
særlige forhold afholdes i december 2012 i stedet for i januar 2013: 
 Strafferet – proces og praksis 
 International Corporate Governance 
 Law of the World Trade Organization 
  

Studienævnet godkendte under dette punkt, at reeksamen i faget Strafferet – proces og praksis 
kan afvikles i januar på den allerede planlagte dato, hvor ordinær eksamen skulle have været 
afholdt.  

 
 Information om ændring af Universitetsloven (3) 

Studielederen informerede om, at der i forlængelse af ændringen af universitetsloven bl.a. er 
udarbejdet udkast til ny uddannelsesbekendtgørelse og ny eksamensbekendtgørelse. 
En af de store ændringer for de studerende er, at de skal undervisningstilmeldes og 
eksamenstilmeldes min. 30 ECTS fag/fagelementer pr. semester og ikke kan framelde sig 
fagene igen.  
De studerende skal ligeledes deltaget i ordinær eksamen og evt. reeksamen i samme 
eksamenstermin, der følger umiddelbart efter, at undervisningen i faget er afsluttet. Selvom et 
eller flere fag ikke bestås, skal de studerende alligevel tilmeldes 30 nye ECTS fag i det 
følgende semester. Dette vil få virkning for alle studerende fra semesterstart 1. september 
2014. 

 
 Ny kvalitetspolitik for uddannelsesområdet (6) 

Studielederen informerede om, at Syddansk Universitets kvalitetspolitik for 
uddannelsesområdet, udmøntet i 8 delpolitikker, er under revision som led i forberedelsen på 
at blive institutionsakkrediteret i løbet af foråret/sommeren 2014. 
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Studienævnet skal i denne forbindelse til mere systematisk at fungere som 
kvalitetssikringsorgan af uddannelserne. Dette vil bl.a. ske i form af et årshjul for 
Studienævnets arbejde og uddybelser i studieordningerne. 
 

 Uddrag af referat fra møde i Formueretsgruppen (7) 
Studielederen informerede om, at Formueretsgruppen har besluttet at splitte faget Fast 
ejendom og tinglysning op i to fag. Regulering af fast ejendom vil blive udbudt i 
forårssemesteret og Tinglysning vil blive udbudt i efterårssemesteret.  

 
 Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 
 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 Vera og Carl Johan Michaelsens Legat (2) 
 Studie- og Karrierearrangementer i efteråret (4) 
 Afgørelse fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (5) 

 
 
 Sager behandlet i henhold til høringsrunde 
  

1. Ansøgning om ændring af gruppestørrelse Godkendt 
2. Ansøgning om ændring af gruppestørrelse Godkendt 
3. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for opgave Godkendt 

 
 
 Sager behandlet af dispensationsudvalget 
  
 Der var ikke behandlet nogen sager af dispensationsudvalget. 
 
 
 Sager behandlet af formanden: 
  

1. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidat 
speciale 

Godkendt 

2. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
3. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
4. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
5. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
6. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
7. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
8. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
9. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
10. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
11. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
12. Ansøgning om godkendelse af valgfag Godkendt 
13. Ansøgning om forlænget tid og eget lokale Godkendt 
14. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
15. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 

 
 
3. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 
  

Fagbeskrivelsen for Civilproces og alternativ konfliktløsning for efteråret 2013 blev godkendt 
med følgende ændringer: 
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Under punktet Supplerende information til prøveform ændres eksamensformen fra at give 2 
karakterer til at give én samlet karakter på de to delprøver. 
 
 

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

Artikelskrivning Ændringer i: 
Undervisningsform. 

Bachelorprojekt HA(jur.) EØkon. Ændringer i: 
Forudsætninger, Formål og sigte, Indhold, 
Litteratur, Undervisningsform, 
Eksamenstidspunkt 

Bachelorprojekt HA(jur.) Juridisk Ændringer i: 
Forudsætninger, Litteratur, 
Undervisningsform, Eksamenstidspunkt, 
Supplerende information til prøveform. 

Bachelorprojekt Jura BA Ændringer i:
Forudsætninger, Litteratur, 
Undervisningsform, eksamenstidspunkt,  

Bachelorprojekt, Jura på deltid Ændringer i: 
Forudsætninger, Litteratur, 
Undervisningsform, eksamenstidspunkt, 
Supplerende information til prøveform. 

Business, Law and Society 
 

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

Comparative Law Ænderinger i: 
Undervisningsform, Prøveform til 
eksamensbevis og Supplerende information 
til prøveform.

Erhvervsreguleringsret Ændring i: 
Målbeskrivelse 

Erhvervsstrafferet Ingen ændringer 
EU-ret Ændringer i: 

Formål og sigte, Målbeskrivelse og 
Litteratur. 

Folkeret Ingen ændringer
Forbrugerret Ændringer i: 

Supplerende information til prøveform 
Forfatningsret Ændringer i: 

Litteratur
Forsikringsret Ændringer i: 

Litteratur, Eksamensbetingelser og 
Supplerende information til prøveform 

Forskningseksamen Ændringer i: 
Forudsætninger, Formål og sigte, 
Eksamensbetingelser 

Forvaltningsret Ændringer i: 
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Litteratur 
Handel med fast ejendom Ændringer i: 

Formål og sigte, Målbeskrivelse, Litteratur, 
Undervisningstidspunkt og 
Undervisningsform 

Immaterialret Ændringer i: 
Litteratur, Skemalagt undervisning, 
Undervisningsform, Eksamensbetingelser 
og Supplerende information til prøveform. 

International Human Rights Ændringer i: 
Fagansvarlig, Formål, Målbeskrivelse, 
Undervisningsform, Eksamensbetingelser,  

International Transport Law Ændringer i : 
Formål og sigte, Målbeskrivelse, Litteratur 
og Undervisningsform. 

Introduction to Chinese Law Ænderinger i: 
Undervisningsform og 
Eksamensbetingelser 

Kandidatafhandling/speciale Ingen ændringer
Kandidatafhandling/speciale Ingen ændringer 
Kapitalselskaber Ændringer i: 

Fagansvarlig, Målbeskrivelse, Litteratur, 
Undervisningstidspunkt, 
Eksamensbetingelser og Supplerende 
information til prøveform. 

Kommunalret Ændringer i: 
Fagansvarlig, Målbeskrivelse 

Kreditsikring og civil 
tvangsfuldbyrdelse 

Ændringer i: 
Litteratur, Skemalagt undervisning og 
Undervisningsform 

Lejeret I Ændringer i: 
Formål og sigte, Indhold, Målbeskrivelse, 
Undervisningsform, Eksamenstidspunkt, 
Supplerende information til prøveform. 

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

Moms- og afgiftsret Ændringer i: 
Formål og sigte, Indhold, Målbeskrivelse, 
Litteratur, Undervisningstidspunkt, 
Undervisningsform, Eksamenstidspunkt, 
Eksamensbetingelser og Supplerende 
information til prøveform. 

Naming, Claiming and Framing 
Access to Justice 

Nyt fag 

Obligationsret Ændringer i: 
Forudsætninger, Litteratur, 
Undervisningsform.

Obligationsret Ændringer i: 
Litteratur 

Offentlig-privat samarbejde, Ændringer i: 
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lørdagsundervisning Fagansvarlig, Formål og sigte, 
Undervisningstidspunkt og 
Undervisningsform. 

Pensionsret Nyt fag 
Politiret Nyt fag
Praktikophold 10 ECTS Ingen ændringer 
Praktikophold 20 ECTS Ingen ændringer 
Regnskabsforståelse Ingen ændringer 
Regulation of the Competition within 
EU 

Ingen ændringer 

Regulering af fast ejendom  
 

Ændringer i: 
Titel, Forudsætninger, Formål og sigte, 
Indhold, Målbeskrivelse, Litteratur, 
Undervisningsform, Eksamensbetingelser 
Supplerende information til prøveførm 

Seminar – cand.jur. Ændringer i:
Formål og sigte, Indhold, Målbeskrivelse, 
Supplerende information til prøveform. 

Seminar – cand.merc.(jur.) Ændringer i: 
Formål og sigte, Målbeskrivelse, 
Undervisningstidspunkt og Supplerende 
information til prøveform 

Skatteret - bachelor Ændringer i: 
Formål og sigte samt Litteratur 

Skatteret - kandidat Ændringer i:
Formål og sigte, Litteratur, 
Undervisningstidspunkt, 
Undervisningsform, Eksamenstidspunkt 

Socialret Ændringer i: 
Forudsætninger, Formål og sigte, 
Målbeskrivelser, Undervisningstidspunkt, 
Eksamensbetingelser, Prøveform til 
eksamensbevis og Supplerende information 
til prøveform. 

Strafferetlig regulering af erhvervslivet Ændringer i: 
Formål og sigte, Undervisningsform og 
Litteratur 

Videregående ansættelsesret Ændringer i: 
Fagansvarlig, Formål og sigte, 
Undervisningsform, 
Undervisningstidspunkt, 
Eksamensbetingelser og Supplerende 
information til prøveform. 

Videregående erstatningsret Ingen ændringer. 
Virksomhedsbeskatning Ændringer i: 

Indhold, Målbeskrivelse, 
Undervisningsform, Eksamensbetingelser 
og Supplerende information til prøveform 
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4. Studieordninger (fast punkt) 
 

Studieordningen for Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) blev godkendt 
med følgende ændringer: 

 
I punktet 4.3.1 er der blevet tilføjet vægt og ændret bedømmelsesform for faget 
Entrepreneurship og forretningsforståelse. 
 
Studieordningen vil blive fremsendt til endelig godkendelse ved Fakultetet. 
 
Studienævnet drøftede herefter et forslag til en eventuel ændring af studieordningen for Jura på 
deltid gående ud på, at faget Forfatningsret ændres til at undervisningen kun udbydes på 2. 
semester frem for på 2 og 3. semester. Samtidig skal faget Forvaltningsret ændres til at udbydes 
med undervisning på 3. og 4. semester frem for kun på 4. semester. 
 
Studienævnets endelige stillingtagen til forslaget afventer en afklaring af eksamensformen i 
Forfatningsret. Studielederen vil drøfte dette med den fagansvarlige. 

 
 
5. Høring over bekendtgørelser som opfølgning på ændring af universitetsloven. 
 

Studienævnet diskuterede nogle af ændringerne i bekendtgørelserne og blev enige om at melde 
følgende tilbage til Fakultetet: 

Studienævnet finder, at der er følgende uklarheder forbundet med reglerne: 

 Det synes uklart, om der i tilfælde af, at alle fag er et-semesters fag, er krav om tilmelding til 
fag svarende til 30 ECTS pr. semester, eller om det er tilstrækkeligt, at man fx tilmeldes 20 
ECTS i det ene semester og 40 ECTS i det efterfølgende semester, således at man på 
årsbasis opfylder kravet om 60 ECTS. 

 
 Det følger af udkastet til uddannelsesbekendtgørelsens § 7, stk. 4, at universitet kan 

framelde en studerende et eller flere fag, hvis der foreligger udsædvanlige omstændigheder. 
Det synes imidlertid uklart, hvad der nærmere skal forstås ved udsædvanlige forhold. 

Herudover har Studienævn for jura følgende bemærkninger: 
 
 Studienævnet påpeger, at det kan være problematisk også at lade de nye regler gælde for 

allerede indskrevne studerende, idet disse måtte have planlagt deres studieforløb i overens-
stemmelse med de hidtil gældende regler. 

 
 Studienævnet udtrykker bekymring for, at de nye regler kan virke hæmmende for de 

studerendes motivation og mulighed for at tage på praktikophold (projektorienterede forløb). 
Sådanne forløb kan maksimalt udløse 20 ECTS point. Imidlertid indebærer et praktikophold 
ikke sjældent en arbejdsindsats svarende til et halvt års fuldtidsarbejde, hvilket vanskeliggør 
de studerendes mulighed for at opnå 30 ECTS point pr. semester. 

 
 Studienævnet er bekymret for, at de nye regler kan virke hæmmende for de studerendes 

motivation til at tage på udlandsophold, såfremt der i forbindelse hermed i alle tilfælde skal 
opnås min. 30 ECTS pr. semester. Det kan i en del tilfælde være svært for de studerende at 
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finde fag, der præcis svarer til 30 ECTS. De nye regler er således ikke befordrende for 
universitetets målsætning om at øge antallet af studerende, der tager på udlandsophold. 

 
 Studienævnet påpeger, at de nye regler vanskeliggør muligheden for at lave alternative 

studieplaner til studerende, der af den ene eller anden grund måtte være kommet bagud i 
deres studie, idet det følger af udkastet til uddannelsesbekendtgørelsens § 7, stk. 1, at 
tilmeldingen til fag svarende til 30 ECTS henholdsvis 60 ECTS skal ske, uanset at den 
studerende måtte mangle at bestå fag fra forudgående semestre. Dette lægger således et 
unødigt pres på studerende, der i forvejen måtte have svært ved deres studie.  
 

 Som følge af den manglende mulighed for at framelde sig 1. og 2. eksamensforsøg forudser 
studienævnet et øget antal ansøgninger vedrørende dispensation til yderligere 
eksamensforsøg udover de tre, der følger af eksamensbekendtgørelsens § 13, stk. 2. 
 

 Studienævnet forudser et øget ressourceforbrug på afholdelse af forsinkelsessamtaler, jf. 
udkastet til uddannelsesbekendtgørelsens § 28. 

 
6. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 
 
 
7. Dispensationer (lukket punkt) 
  

1. Ansøgning om forlænget tid ved vintereksamen 2013/2014 Godkendt 
2. Ansøgning om endelig godkendelse af praktikophold Godkendt 
3. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Kræver yderligere behandling 
4. Ansøgning om forlænget tid og eget lokale ved vintereksamen 20

2014 
Godkendt 

5. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
6. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
7. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
8. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
9. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for speciale Godkendt 
10. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med  

dagstudierne 
Godkendt 

11. Ansøgning om endelig godkendelse af merit Godkendt 
12. Ansøgning om forlænget tid ved vintereksamen 2013/2014 Godkendt 
13. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
14. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
15. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
16. Ansøgning om udsættelse af eksamen Kræver yderligere behandling 
17. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
18. Ansøgning om forlængelse af 1. årsprøven, 4. eksamensforsøg og 

prøveform 
Godkendt 

19. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
20. Ansøgning om 5. eksamensforsøg samt forlængelse af fristen  

for beståelse af 1. årsprøven 
Godkendt 

21. Ansøgning om forlængelse af fristen for beståelse af 1. års 
prøven 

Godkendt 

22. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
23. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
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24. Ansøgning om forlænget tid og eget lokale ved vintereksamen 
2013/2014 

Godkendt 

25. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for speciale Godkendt 
26. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
27. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
28. Ansøgning om 4. og 5. eksamensforsøg Delvist imødekommet
29. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
30. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Kræver yderligere behandling 
31. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Kræver yderligere behandling 
32. Ansøgning om forlænget tid Kræver yderligere behandling
33. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
34. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
35. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
36. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
37. Ansøgning om dispensation fra deltagelse i eksamen i fag der  

indgår i 1. årsprøven 
Godkendt 

38. Ansøgning om forlængelse af 1. årsprøven og 4. eksamensforsøg Godkendt 
39. Ansøgning om endelig godkendelse af merit Godkendt 
40. Ansøgning om deltagelse i eksamen i jura på dagstudie Godkendt 
41. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Afvist 
42. Ansøgning om forlængelse af 1. årsprøven Godkendt 
43. Ansøgning om forlængelse af 1. årsprøven Delvist imødekommet 
44. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med dagstudierne Godkendt 
45. Ansøgning om ændret prøveform Delvist imødekommet 
46. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
47. Ansøgning om godkendelse af merit Godkendt 
48. Ansøgning om forlænget tid Delvist imødekommet 
49. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
50. Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag Godkendt 
51. Ansøgning om yderligere eksamensforsøg Kræver yderligere behandling 
52. Ansøgning om 4. eksamensforsøg  Godkendt 
53. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
54. Ansøgning om deltagelse i reeksamen  Godkendt 
55. Ansøgning om 6. eksamensforsøg Godkendt 
56. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
57. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
58. Ansøgning om forlængelse af fristen for 1. årsprøven Godkendt 
59. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med kandidatstuder Godkendt 
60. Ansøgning om forlængelse af fristen for 1. årsprøven Godkendt 
61. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
62. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Delvist imødekommet 
63. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
64. Ansøgning om forlænget tid og eksamen på dansk Delvist imødekommet
65. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
66. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for speciale Godkendt 
67. Ansøgning om forlængelse af 1. årsprøven Godkendt 
68. Ansøgning om tilladelse til at aflevere speciale før tid Godkendt 
69. Ansøgning om erstatning af økonomisk fag Godkendt 
70. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Delvist imødekommet 
71 Ansøgning om forlængelse af fristen for 1. årsprøven Godkendt 
72. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
73. Ansøgning om ekstraordinær eksamen Delvist imødekommet 
74. Ansøgning om tilladelse til at aflevere speciale før tid Godkendt 
75. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
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76. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
77. Ansøgning om forlængelse af fristen for 1. årsprøven Godkendt 
78. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
79. Ansøgning om forlængelse af fristen for 1. årsprøven og 4. 

eksamensforsøg 
Godkendt 

80. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Delvist imødekommet
81. Ansøgning om forhåndstilkendegivelse af meritoverførsel Delvist imødekommet 
82. Ansøgning om 7. eksamensforsøg Godkendt 
83. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
84. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
85. Ansøgning om forlængelse af fristen for 1. årsprøven samt  

yderligere eksamensforsøg 
Godkendt 

86. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold Godkendt 
87. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
88. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
89. Ansøgning om forlængelse af fristen for 1. årsprøven  Godkendt 
90. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
91. Ansøgning om anonymisering Godkendt 
92. Ansøgning om forlænget tid Delvist imødekommet 
93. Ansøgning om deltagelse i eksamen i december Godkendt 
94. Ansøgning om forlængelse af fristen for 1. årsprøven Godkendt 
95. Ansøgning om yderligere eksamensforsøg  
95. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
96. Ansøgning om tilpasning af eksamensdatoer Delvist imødekommet 
97. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
98. Ansøgning om at følge gammel studieordning Godkendt 
99. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
100 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 

 
 
8. Eventuelt 

 Studienævnet talte om, at de fagansvarlige skal være mere opmærksomme på, at få hjulpet de 
eksterne undervisere godt i gang, så de ved, hvordan de forskellige ting i lokalerne 
virker, hvor de kan få hjælp, hvis tingene ikke virker og lign.  

 
 Studielederen fortalte, at der har været afholdt Studiepraktik og at det er gået godt. 
 
 Den gruppe der blev nedsat til at kigge nærmere på Studiemiljøundersøgelsen har afholdt 

møde. Hvad gruppen er blevet enige om vil blive taget op på et senere møde. 
 

 
Mødet sluttede kl. 14.25. 
   
 
 
        Hans Viggo Godsk Pedersen 
       Studienævnsformand   / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 


