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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 11. februar 2014 

 
 
Tilstedeværende: 
Camilla Hørby Jensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Rikke Gottrup, Jakob Juul-
Sandberg, Gry Friis Vinterlie Møller Hansen, Charlotte Langer Søndergaard, Bjarke Rolskov 
Schulin, Fawad Aslam, Emmi Warming (faglig vejleder), Kathrine Juul Nielsen (faglig vejleder), 
Jane Nørgaard Iversen (faglig vejleder), Mona Maoeud (sekretær, jura på deltid), Diana Bredal 
Midskov (sekretær). 
 
Formanden bød velkommen til Mona Maoeud, som i fremtiden vil være sekretær for Jura på 
deltidsuddannelsen.  

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 Studienævnet besluttede, at punktet ikke skal være på dagsordenen. 
 
 
2. Godkendelse af referat af møde den 16. januar 2014 
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
 Studienævnet besluttede, at punkterne 7 og 8 ville blive behandlet efter punkt 3. 
 
 
3. Meddelelser 

 Juridisk karrieredag (4) 
Juridisk karrieredag og valgfagsmessen vil blive afholdt den 25. marts 2014 kl. 10-14.  
 
Karrieredagen indledes med en fælles seance bestående af indlæg fra en 
arbejdsgiverrepræsentant, en tidligere studerende samt en studerende, der har været på 
udlandsophold. Herefter vil der være workshops fra forskellige aftagere samt 
virksomhedsstande, som de studerende kan besøge. 
 
Juridisk Institut vil have tre stande om henholdsvis bachelorvalgfag, kandidatvalgfag samt 
udlands-/praktikophold. Endvidere vil Juridisk Forening og Retshjælpen også være 
repræsenteret på en stand. 

 
 
 Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 
 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 Censorrapport 2009 – 2012 (1) 
 Godkendelse af studienævnets sammensætning (2) 
 Styrk innovation og entreprenørskab på universiteterne (3) 



                                                                                      

Side 2 af 6 

 Sager behandlet i henhold til høringsrunde 
 Der var ikke behandlet sager i høringsrunde. 
 
 
 Sager behandlet af dispensationsudvalget 

Da der ikke har været nedsat et dispensationsudvalg, var der ikke behandlet sager i 
dispensationsudvalget. 
 
 
Sager behandlet af formanden: 

  
1. Ansøgning om 5. eksamensforsøg og afmelding af eksamen Godkendt 
2. Ansøgning om 4. eksamensforsøg ved Godkendt 
3. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
4. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
5. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til reeksamen Godkendt 
6. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til reeksamen Godkendt 
7. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
8. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til reeksamen Godkendt 
9. Ansøgning om 4. eksamensforsøg ved vintereksamen Godkendt 

10. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for Kandidatspeciale Godkendt 
11. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til reeksamen Godkendt 
12. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på deltid Godkendt 
13. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til reeksamen Godkendt 
14. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
15. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til reeksamen Godkendt 
16. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til reeksamen Godkendt 
17. Ansøgning om godkendelse af praktikophold Godkendt 
18. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
19. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til reeksamen Godkendt 
20. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
21. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til reeksamen Godkendt 
22. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til reeksamen Godkendt 
23. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til reeksamen Godkendt 
24. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til reeksamen Godkendt 
25. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til reeksamen Godkendt 
26. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til reeksamen Godkendt 
27. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til reeksamen Godkendt 
28. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til reeksamen Godkendt 
29. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
30. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til reeksamen Godkendt 
31. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
32. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på dagstudiet Godkendt 
33. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
34. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
35. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
36. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
37. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til reeksamen Godkendt 
38. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til reeksamen Godkendt 
39. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
40. Ansøgning om ændring af eksamenstilsyn Godkendt 
41. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
42. Ansøgning om tilladelse til at få bedømt eksamensopgave Godkendt 
43. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
44. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
45. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
46. Ansøgning om afmelding af eksamen Godkendt 
47. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for Kandidatspeciale Godkendt 
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48. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til reeksamen Godkendt 
49. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til reeksamen Godkendt 
50. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til reeksamen Godkendt 
51. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
52. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
53. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til reeksamen Godkendt 
54. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på dagstudiet Godkendt 
55. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
56. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
57. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
58. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til reeksamen Godkendt 
59. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til reeksamen Godkendt 
60. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
61. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til reeksamen Godkendt 
62. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
63. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
64. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til reeksamen  Godkendt 
65. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
66. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
67. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på deltid Godkendt 
68. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding og 4. eksamensforsøg Godkendt 
69. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
70. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
71. Ansøgning om udsættelse af aflevering af skriftlig domsanalyse Godkendt 
72. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
73. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på deltid Godkendt 
74. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
75. Ansøgning om deltagelse i reeksamen, yderligere eksamensforsøg og 

forsinket eksamenstilmelding 
Godkendt 

76. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
   

  
4. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 
 Der var intet under dette punkt. 
 
 
5. Studieordninger (fast punkt) 

Studienævn for Jura har fået tilbagemelding fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på en 
forespørgsel om muligheden for at lave en midlertidig ændring af studieordningen for HA(jur.)-
uddannelsen som følge af indførelsen af fremdriftsreformen.  
 
Fakultetet vil ikke give tilladelse til at foretage de ønskede ændringer i studieordningen som en 
midlertidig løsning.  
 
Studienævnet besluttede derfor, at der skal arbejdes på, at udarbejde en helt ny studieordning 
for uddannelsen. Processen hermed igangsættes snarest med henblik på ikrafttræden E15. 
 
  

6. Høring – principper for studiestarten 
 Studienævnet havde bemærkninger til følgende punkter i høringen: 

1.1 Introforløb til alle studerende 

1.2. Information før studiestart og i introforløbet 

1.3. Afstemning af forventninger til deltagelse og arbejdsindsats 

1.4. Indhold og form af introforløbets faglige del på bacheloruddannelser 

1.5. Indhold og form af introforløbets sociale del 
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Studielederen sammenskriver bemærkningerne og disse sendes til Fakultetet. 
 

 
 
7. Undervisningsevaluering E13 (lukket punkt) 
 Studienævnet diskuterede evalueringen for følgende fag: 
 

 Udbudsret 
 Straffuldbyrdelse 
 Kriminalret 
 Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse 
 Juridisk metode 
 Selskabsret 
 Forvaltningsret 
 Folkeret 
 International Private Law and International Trade law 
 Arbejdsret 
 European Human Rights 
 Markedsret 
 Videregående erstatningsret 
 Entrepriseret 
 Civilproces og anden konfliktløsning 
 Domsanalyse 
 Retshistorie, retsfilosofi og retssociologi 
 Skatteret 
 European Company Law 
 International Perspectives on Criminal Justice 
 Køb og salg af virksomheder 
 Udlændingeret 
 International Trade Law Disputes 
 Kriminalret 
 Selskabsret 
 International Private Law and International Trade Law 
 Arbejdsret, Jura på deltid 
 Domsanalyse, Jura på deltid 
 Introduction to the American Law 
 Bank og børsret 
 IT ret 
 Law, Power and Professions 
 Metode, argumentation og videnskabsteori 
 Drafting Contracts 
 Rekonstruktionsret.  

 
Studienævnet tog evalueringerne til efterretning, men konstaterede samtidig, at der har været en 
katastrofalt lav svarprocent i alle fag ved undervisningsevalueringen for efteråret 2013. 
Resultaterne gav derfor ikke noget retvisende billede af undervisningsforløbene. 

 
 
 8. Alternative evalueringsmuligheder 
 På møde den 16. januar 2014 blev studienævnet enige om, at kontakte Prodekanen med en 

forespørgsel, om, det er muligt at lave en anden evaluering end den digitale evaluering. Der er 
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kommet svar fra Prodekanen. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet fastholder, at 
undervisningsevalueringen foregår via den digitale evaluering. Dog vil det være muligt at 
kombinere den digitale evaluering med yderligere tiltag.  

 
 Studienævnet vil udvælge et antal fag, der skal evalueres via den digitale evaluering og vil i 

øvrigt fremlægge nogle muligheder for alternativ evaluering som inspiration til de 
fagansvarlige. Studienævnet besluttede, at lade de fagansvarlige/underviserne eksperimentere 
med forskellige alternative evalueringsinstrumenter i foråret 2014.  

 
 
9. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 
 
 
10. Dispensationer (lukket punkt) 
 

1. Ansøgning om dispensation til at specialet ikke afslutter 
uddannelsen 

Godkendt 

2. Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan samt 
dispensation for deltagelse i 1. årsprøven 

Godkendt 

3. Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan samt 
dispensation for deltagelse i 1. årsprøven 

Godkendt 

4. Ansøgning om forhåndstilkendegivelse af meritoverførsel Godkendt 

5. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 

6. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Kræver yderligere behandling

7. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Kræver yderligere behandling 

8. Ansøgning udsættelse af afleveringsfristen for 
bachelorprojekt 

Godkendt 

9. Ansøgning om tilladelse til at skrive seminaropgave Godkendt 

10. Ansøgning om ændret ECTS værdi for fag Godkendt 

11. Ansøgning om deltagelse i reeksamen, august 2014 Godkendt 

12. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Afvist 

13. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Afvist 

14. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 

15. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Afvist 

16. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Afvist 

17. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 

18. Ansøgning om sletning af forsøg Afvist 

19. Ansøgning om yderligere eksamensforsøg Afvist 

20. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Delvist imødekommet 

21. Ansøgning om ændret prøveform Afvist 

 
 
11. Indstilling af studenterrepræsentant for studieområdet Jura  

Studenterrepræsentanterne for studieområdet BA Jura og cand.jur. indstillede studerende 
Nikolai Svendsen Dokkedahl som studenterrepræsentant i Studienævn for Jura. 
Studienævnssekretæren sørger for at sende denne indstilling til godkendelse. 

 
 
12. Eventuelt 
 Der var intet under dette punkt. 
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Mødet sluttede kl. 14.00 
 
 
 
        Hans Viggo Godsk Pedersen 
       Studienævnsformand   / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 


