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

 
 
Tilstedeværende: 
Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard 
(næstformand), Camilla Hørby Jensen, Nikolai Svendsen Dokkedahl, Nicoline Mark Hofman, Trine 
Bastholm Petersen, og Jakob Juul-Sandberg, Kathrine Juul Nielsen (faglig vejleder), Jane Nørgaard 
Iversen (faglig vejleder), Mona Maoued (sekretær, jura på deltid), Diana Bredal Midskov 
(sekretær). 
 
Fraværende med afbud: 
Ayo Næsborg-Andersen 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 18. november 2014. 

Studienævnet besluttede i forbindelse med godkendelsen af referatet at flytte det konstituerende 
møde fra den 6. januar 2015 til den 7. januar 2015 kl. 13.00. 

 
 
2. Meddelelser 
 Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 Information om overgangsordning for supplering (1) 
 Information om ombedømmelse af junieksamen (2) 

 
 
 Sager behandlet i henhold til høringsrunde 
 Der er der ikke behandlet sager i høringsrunde 
 
 Sager behandlet af dispensationsudvalget 
 Der er der ikke behandlet sager af dispensationsudvalget 
 
 Sager behandlet af formanden: 
  
 Dagstudiet 
 

1. Ansøgning om deltagelse i eksamen i december Godkendt 
2. Ansøgning om deltagelse i eksamen i december Godkendt 
3. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for seminaropgave Godkendt 
4. Ansøgning om tilladelse til at skrive bachelorprojekt på engelsk Godkendt 
5. Ansøgning om deltagelse i eksamen i december Godkendt 
6. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
7. Ansøgning om deltagelse i eksamen i december Godkendt 

 
 Jura på deltid: 
 Der er ikke behandlet sager af formanden. 
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3. Godkendelse af omprøveplan for vintereksamen 2014/2015 

Studienævnet godkendte omprøveplanerne for HA(jur.), Jura BA, Jura på deltid, Cand.jur. og 
cand.merc.(jur.) uden bemærkninger. 

 
 
4. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 
 Der var intet under dette punkt.  
       
 
5. Studieordninger (fast punkt) 
 Der var intet under dette punkt 
   
 
6.  Dispensationer (lukket punkt) 
  
 Dagstudiet: 
 

1. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for 
kandidatspeciale 

Afvist 

2. Ansøgning om dispensation for at kandidatspecialet afslutter 
uddannelsen 

Godkendt 

3. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
4. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
5. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
6. Ansøgning om afholdelse af ekstraordinær eksamen Godkendt 
7. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
8. Ansøgning om dispensation for at kandidatspecialet afslutter 

uddannelsen 
Godkendt 

9. Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel Godkendt 
10. Ansøgning om tilladelse til tilmelding af yderligere valgfag Godkendt 
11. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
12. Ansøgning om dispensation for at kandidatspecialet afslutter 

uddannelsen 
Godkendt 

13. Ansøgning om dispensation for at kandidatspecialet afslutter 
uddannelsen 

Godkendt 

14. Ansøgning om tilladelse til tilmelding af yderligere valgfag Godkendt 
15. Ansøgning om forsinket eksamensafmelding Godkendt 
16. Ansøgning om dispensation for at kandidatspecialet afslutter 

uddannelsen 
Godkendt 

17. Ansøgning om dispensation for at kandidatspecialet afslutter 
uddannelsen 

Godkendt 

18. Ansøgning om afholdelse af ekstraordinær eksamen Godkendt 
19. Ansøgning om afholdelse af ekstraordinær eksamen Godkendt 
20.  Ansøgning om afholdelse af ekstraordinær eksamen Godkendt 
21. Ansøgning om afholdelse af ekstraordinær eksamen Godkendt 
22. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
23. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
24. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
25. Ansøgning om afholdelse af ekstraordinær eksamen Godkendt 
26. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
27. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
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28. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
29. Ansøgning om tilladelse til af følge fag i Kolding Godkendt 
30. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
31. Ansøgning om afholdelse af eksamen Godkendt 
32. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
33. Ansøgning om annullering af eksamensforsøg Godkendt 
34. Ansøgning om tilladelse til at aflevere seminar ved 

sommereksamen 
Godkendt 

35. Ansøgning om 9. eksamensforsøg Godkendt 
36. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
37. Ansøgning om afholdelse af fjerneksamen Godkendt 
38. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Delvist 

imødekommet 
39. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
40. Ansøgning om deltagelse i omprøve Delvist 

imødekommet 
41. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
42. Ansøgning om deltagelse i omprøve samt udsættelse af 

afleveringsfristen for bachelorprojekt 
Godkendt 

43. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
44. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
45. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
46. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
47. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
48. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
49. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
50. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
51. Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag Godkendt 
52. Ansøgning om afholdelse af ekstraordinær eksamen Godkendt 
53. Ansøgning om tilladelse til at skrive integreret bachelorprojekt Godkendt 
54. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for speciale Godkendt 
55. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Kræver yderligere 

behandling 
56. Ansøgning om dispensation for at kandidatspecialet afslutter 

uddannelsen 
Delvist 
imødekommet 

57. Ansøgning om yderligere eksamensforsøg Godkendt 
58. Ansøgning om forlænget tid Delvist 

imødekommet 
59. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
60. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
61. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
62. Ansøgning om 6. eksamensforsøg Godkendt 

 
 
 Jura på deltid:  
 

1. Ansøgning om endelig meritoverførsel Godkendt 
2. Ansøgning om endelig meritoverførsel Afvist 
3. Ansøgning om endelig meritoverførsel Godkendt 
4. Ansøgning om deltagelse i omprøve pga. sammenfald Godkendt 
5. Ansøgning om deltagelse i omprøve pga. sygdom Godkendt 



                                                                                      

Side 4 af 4 

  
 
7. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Der var intet under dette punkt.   
 
 
8. Studiefremdriftsreformen 
 Der var intet under dette punkt. 
 
 
9. Eventuelt 

 
Forsinkelsessamtaler 
De faglige vejledere orienterede om, at der har været afviklet forsinkelsessamtaler. 
Studienævnet talte om, hvorvidt det kan gøres på en mere hensigtsmæssig måde, da der er 
mange studerende der ikke dukker op eller giver svar, om de kommer til samtalerne. 
Studienævnet tager det op igen, inden der indkaldes til forsinkelsessamtaler i 2015.  

 
  
 

Formanden ønskede alle en god jul og takkede for samarbejdet i det år, der er gået. 
 
 
 

Mødet sluttede kl. 12.55 
 
 
        Hans Viggo Godsk Pedersen 
       Studienævnsformand   / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 
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