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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 9. september 2014 

 
 
Tilstedeværende: 
Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Camilla Hørby Jensen, Jakob 
Juul-Sandberg, Ayo Næsborg-Andersen, Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Nikolai 
Svendsen Dokkedahl, Trine Bastholm Petersen, Kathrine Juul Nielsen (faglig vejleder), Mona 
Maoeud (sekretær, jura på deltid), Diana Bredal Midskov (sekretær). 
 
Fraværende med afbud: 
Jane Nørgaard Iversen (faglig vejleder). 
 
 
Formanden besluttede, at starte mødet med meddelelse nr. 3.  
 
Udpegning af nye medlemmer af studienævn for Jura (3) 
Formanden orienterede om, at følgende ændringer i Studienævn for Jura er godkendt af rektor: 
 

• Lone Hansen er udnævnt som Studieleder i stedet for Camilla Hørby Jensen 
• Ph.d.-studerende Ayo Næsborg-Andersen indtræder i stedet for Rikke Gottrup 
• Trine Bastholm Petersen, repræsentationsområde, Jura BA, Cand.jur. indtræder i stedet for 

 Gry Friis Vinterlie Møller 
 
De nye medlemmer blev budt velkommen. 

 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 17. juni 2014. 
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
2. Meddelelser 
 Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 Information om digitalisering af blanketter til bachelorprojekt og speciale (1) 
 Orientering vedrørende manglende opfyldelse af uddannelsens ECTS-ramme (2) 

 
 Meddelelser ud over dagsordenen: 

Studielederen orienterede om at Studienævn for Erhvervsøkonomi og Studienævn for 
Statskundskab har valgt at indføre studiestartsprøver på deres bacheloruddannelser. 
Studienævnet blev enige om, at det kunne være spændende, at følge op på hvilke erfaringer de 
gør sig med dette. 

 
 Sager behandlet i henhold til høringsrunde 
  

1. Ansøgning om ændret prøveform Afvist 
 
 Sager behandlet af dispensationsudvalget 
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1. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
2. Ansøgning om afholdelse af ekstraordinær eksamen  Godkendt 
3. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Delvist 

imødekommet 
4. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold Godkendt 
5. Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag Afvist 
6. Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag Afvist 
7.  Ansøgning om tilladelse til at skrive speciale på 32,5 ECTS  Afvist 

 
 Sager behandlet af formanden: 
  

1. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for 
bachelorprojekt 

Godkendt 

2. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
3. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
4. Ansøgning om afholdelse af ekstraordinær eksamen i udlandet Godkendt 
5. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
6. Ansøgning om 4. eksamensforsøg  Godkendt 
7. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
8. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
9. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
10. Ansøgning om afholdelse af ekstraordinær eksamen Godkendt 
11. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
12. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
13. Ansøgning om tilladelse til at aflevere rapport efter 

afleveringsfristen 
Godkendt 

14. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding og udsættelse af 
afleveringsfristen for speciale 

Godkendt 

15. Ansøgning om ændret prøveform Godkendt 
16. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
17. Ansøgning om annullering af forsøg Godkendt 
18. Ansøgning om annullering af afgørelse Godkendt 
19. Ansøgning om 5. eksamensforsøg og forlænget tid Godkendt 
20. Ansøgning om 6. eksamensforsøg Godkendt 
21. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
22. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
23. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
24. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
25. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
26. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
27. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
28. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
29. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
30. Ansøgning om ændret prøveform Godkendt 
31. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
32. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
33. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for speciale Godkendt 
34. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
35. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
36. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
37. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
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38. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
39. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
40. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
41. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
42. Ansøgning om yderligere eksamensforsøg og ændret 

prøveform 
Godkendt 

43. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
44. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
45. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
46. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
47. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
48. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
49. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
50. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
51. Ansøgning om deltagelse i omprøve  Godkendt 
52. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
53. Ansøgning om 6. eksamensforsøg Godkendt 
54. Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag Godkendt 
55. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
56. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
57. Ansøgning om 6. eksamensforsøg Godkendt 
58. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
59. Ansøgning om 6. eksamensforsøg Godkendt 
60. Ansøgning om yderligere eksamensforsøg og ændret 

prøveform  
Godkendt 

61. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
62. Ansøgning 7. eksamensforsøg og ændret prøveform Godkendt 
63. Ansøgning om 7. eksamensforsøg og ændret prøveform Godkendt 
64. Ansøgning om ændret ECTS værdi for fag Godkendt 
65. Ansøgning om 6. eksamensforsøg Godkendt 
66. Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag Godkendt 
67. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
68. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
69. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
70. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
71. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
72. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
73. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
74. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
75. Ansøgning om ændret ECTS værdi Godkendt 
76. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for speciale Godkendt 
77. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
78. Ansøgning om tilladelse til individuel studieaktivitet Godkendt 
79. Ansøgning om 6. eksamensforsøg Godkendt 
80. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
81. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
82. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
83. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
84. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
85. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
86. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
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87. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
88. Ansøgning om forsinket afmelding af eksamen Godkendt 
89. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 

 
 
 Jura på deltid: 
 

1. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
2. Ansøgning om annullering af eksamensforsøg Godkendt 
3. Ansøgning om godkendelse af eksamenstilsyn Godkendt 
4. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
5. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
6. Ansøgning om for sen omprøvetilmelding Godkendt 
7. Ansøgning om for sen afmelding af omprøve Godkendt 
8. Ansøgning om et fjerde eksamensforsøg Godkendt 

 
 
3.  Ny valgfagsmodel 

På baggrund af den timetalsgaranti som ministeriet har lavet, har Juridisk Institut udarbejdet en 
ny valgfagsmodel.  
 
I henhold til den nye valgfagsmodel udbydes kandidatvalgfag som udgangspunkt med enten 20 
timer eller med 35 timer (der gælder undtagelser for visse fag med særlige forløb). Antallet af 
undervisningstimer vil fremover (fra foråret 2015) være uafhængig af, hvor mange studerende 
der er tilmeldt fagene (er der slet ingen studerende tilmeldt, udbydes faget selvfølgelig ikke). 
 
Fremover udbydes alle kandidatvalgfag, herunder også de engelsksprogede, som udgangspunkt 
kun hvert 3. semester medmindre fagene er obligatoriske på andre uddannelser.  
 
Ligeledes er udbudstidspunktet ændret for nogle af de kandidatvalgfag, som udbydes om 
lørdagen. Dette sker for at undgå overlap mellem hverdags- og lørdagsundervisning i samme 
semester. Lørdagsvalgfagene kører i en 6 semester rotationsordning.  
 
For bacheloruddannelserne vil der blive tilbudt 3 nye valgfag.  
 
Studienævnet godkendte den nye valgfagsordning men opfordrede til, at det overvejes om 
lørdagsfagene skal udbydes med 24 timer, når de samme fag i hverdagen kun udbydes med 20 
timer.  
 

 
4. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 

Studienævnet godkendte, at faget Regnskabsforståelse i efteråret 2014 udbydes med 36 
konfrontationstimer. 

 
      
5. Studieordninger (fast punkt) 
 Intet under dette punkt. 
 
 
6.  Dispensationer (lukket punkt) 
 
 Dagstudier: 
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1. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
2. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
3. Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
4. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
5. Ansøgning om endelig godkendelse af praktikophold Godkendt 
6. Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
7. Ansøgning om 4. eksamensforsøg og godkendelse af 

alternativ studieplan 
Godkendt 

8. Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Delvist 
imødekommet 

9. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
10. Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
11. Ansøgning om yderligere eksamensforsøg Delvist 

imødekommet 
12. Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
13. Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
14. Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Kræver yderligere 

behandling 
15. Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Delvist 

imødekommet 
16. Ansøgning om forlængelse af 1. årsprøven Godkendt 
17. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
18. Ansøgning om endelig godkendelse af praktikophold Godkendt 
19. Ansøgning om annullering af eksamensforsøg Godkendt 
20.  Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for speciale Godkendt 
21. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold Godkendt 
22. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Delvist 

imødekommet 
23. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Afvist 
24. Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag Godkendt 
25. Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel og 

forhåndsgodkendelse af meritoverførsel 
Godkendt 

26. Ansøgning om forlængelse af 1. årsprøven Godkendt 
27. Ansøgning om yderligere eksamensforsøg og ændret 

prøveform 
Delvist 
imødekommet 

28. Ansøgning tilladelse til afholdelse af forsvar via Skype Godkendt 
29. Ansøgning om yderligere eksamensforsøg og forlængelse af 

fristen for 1. årsprøven 
Godkendt 

30. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
31. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
32. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Delvist 

imødekommet 
33. Ansøgning om forlænget tid og eget lokale Godkendt 
34. Ansøgning om deltagelse i kandidatfag Delvist 

imødekommet 
35. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
36. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
37. Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
38. Ansøgning om tilladelse til at skrive speciale før tid og 

ændring af forhåndsgodkendelse af praktikophold 
Delvist 
imødekommet 



                                                                                      

Side 6 af 7 

39. Ansøgning om ekstraordinær eksamen Afvist 
40. Ansøgning om yderligere eksamensforsøg Godkendt 
41. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Delvist 

imødekommet 
42. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
43. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
44. Ansøgning om yderligere eksamensforsøg og ændret 

prøveform 
Delvist 
imødekommet 

45. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for 
bachelorprojekt 

Kræver yderligere 
behandling 

46 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
47. Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag Godkendt 
48. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Delvist 

imødekommet 
 
 
 Jura på deltid: 
 

1. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Kræver yderligere 
behandling 

2. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Afvist 
3. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
4. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
5. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Kræver yderligere 

behandling 
6. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
7. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
8. Ansøgning om forlænget tid og eget lokale Godkendt 

 
 
7. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Studienævnet tog kommentarerne i censorindberetningerne til efterretning.  
 
 
8. Undervisningsevaluering (lukket punkt) 

Studienævnet blev forelagt resultatet af evalueringen af faget Forvaltningsret. Der var ingen 
bemærkninger til dette punkt.  

 
 
9. Eventuelt 
 
 Indstilling af repræsentanter til studienævnet 

Studienævnet talte om proceduren for at indstille nye repræsentanter til studienævnet.  
Det er de studerende fra hvert enkelt repræsentationsområde, der kan indstille studerende til 
deres eget repræsentationsområde og det videnskabelige personale, der kan indstille 
repræsentanter til deres repræsentationsområde. 
 
Studiefremdriftsreformen 
Studienævnsmedlemmerne blev enige om, at indholdet i studiefremdriftsreformen skal 
diskuteres på næste møde den 30. september 2014. 

 
 Dispensationsudvalget 
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Charlotte gjorde opmærksom på, at vi mangler 2 medlemmer i dispensationsudvalget efter at 
Bjarke og Rikke er trådt ud af studienævnet.  

 
 Punktet vil blive taget op på næste møde den 30. september 2014. 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 13.55 
 
 
        Hans Viggo Godsk Pedersen 
       Studienævnsformand   / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 
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