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

 
 
Tilstedeværende: 
Camilla Hørby Jensen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Bjarke Rolskov 
Schulin (Næstformand), Lone Hansen, Rikke Gottrup, Jakob Juul-Sandberg, Charlotte Langer 
Søndergaard, Fawad Aslam, Nikolai Svendsen Dokkedahl, Emmi Warming (faglig vejleder), 
Kathrine Juul Nielsen (faglig vejleder), Jane Nørgaard Iversen (faglig vejleder), Mona Maoeud 
(sekretær, jura på deltid), Diana Bredal Midskov (sekretær). 
 
Fraværende med afbud: 
Gry Friis Vinterlie Møller Hansen 
 
 
Hans Viggo bød velkommen til Nikolai Svendsen Dokkedahl, som er ny studenterrepræsentant for 
Jura BA og cand.jur. 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 11. februar 2014 
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
2. Meddelelser 
 Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 Godkendelse af nyt studienævnsmedlem (1) 
 Artikel: Studerende læser på deltid (2) 

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

1. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
2. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for skriftlig 

opgave 
Godkendt 

3. Ansøgning om tilladelse til fagtilmelding Godkendt 
4. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
5. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for skriftlig 

opgave 
Godkendt 

6. Ansøgning om 4. eksamensforsøg  Godkendt 
7. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
8. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
9. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
10. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
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11. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
12. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
13. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
14. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
15. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
16. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
17. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
18. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
19. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
20.  Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
21. Ansøgning om yderligere eksamensforsøg Godkendt 
22. Ansøgning om 6. eksamensforsøg Godkendt 
23. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
24. Ansøgning om 6. eksamensforsøg Godkendt 
25. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
26. Ansøgning om 6. eksamensforsøg Godkendt 
27. Ansøgning om deltagelse i reeksamen sammen med Jura på 

deltid 
Godkendt 

28. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
29. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
30. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
31. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
32. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
33. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
34. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
35. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
36. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 

 
 
3. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 

Studienævnet godkendte, at fagbeskrivelsen for faget Retshistorie, retsfilosofi og retssociologi 
for Jura på deltid i foråret 2014 præciseres under følgende punkter: 

 
 Fagansvarlig 
 Eksamenstidspunkt 
 Supplerende information til prøveform 

 
 
4. Studieordninger (fast punkt) 
 Der var intet under dette punkt. 
  
 
5. Studie- og miljøvurderingen 2013 på deltidsområdet – input til Fakultets handleplan 

Der har været foretaget en studiemiljø-undersøgelse på deltidsområdet, og studienævnet er 
blevet bedt om at komme med input til en fremtidig handlingsplan. Studienævnet tager 
resultaterne af undersøgelsen til efterretning og påpeger forskellige punkter, der 
giver anledning til opfølgning. Mona vil sørge for, at studienævnets input sendes til Fakultetet. 
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6. Lørdagseksamener for studerende på Jura på deltid 

Studienævnet diskuterede muligheden for at planlægge eksaminerne for studerende på Jura på 
deltid om lørdagen. Studienævnet ser positivt på, at visse skriftlige eksaminer kan afvikles om 
lørdagen.  
 
Studienævnet bakker ligeledes op om, at mundtlige eksaminer, der kan afvikles på én dag, vil 
kunne afvikles om lørdagen.  
 

 
7. Godkendelse af eksamensplan for ordinær eksamen ved sommereksamen 2014 

Eksamensplanen for ordinær eksamen for Jura bachelor og HA(jur.)-studerende ved 
sommereksamen 2014 blev godkendt med følgende bemærkninger: 
 
Studienævnet finder, at eksamenerne i 1. årsfagene Virksomhedens økonomi del 2 og 
Kvantitative analyseredskaber del 2 er planlagt for tæt, med kun én dag imellem. Det samme 
gælder eksamenerne i 2. års-fagene Regnskab og Samfundsøkonomiske rammebetingelser. 
Studienævnet vil derfor bede Studiekontakten, om muligt, at forbedre placeringen af 
eksamenerne i disse fire fag. 

 
 
8. Udvælgelse af fag til digital evaluering i foråret 2014 
 Studienævnet udvalgte følgende fag til digital evaluering i foråret 2014: 
 

 Regulering af fast ejendom – valgfag BA Jura, HA (jur.) 
 Forvaltningsret – BA Jura 
 Kriminalret – BA Jura 
 Comparative Law - valgfag BA Jura, HA (jur.) 
 EU-ret – BA Jura, HA (jur.) 
 Erhvervsreguleringsret – HA (jur.) 
 Politiret – Cand.jur., Cand.merc.jur. 
 Socialret – Cand.jur., Cand.merc.jur. 
 Forbrugerret – Cand.jur., Cand.merc.jur. 
 Retshistorie, retsfilosofi og retssociologi – Jura på deltid 
 Forfatningsret – Jura på deltid 
 Forvaltningsret – Jura på deltid 

 
I uddannelsernes øvrige fag opfordres underviserne til at foretage egne alternative evalueringer, 
hvis resultater også bør forelægges studienævnet til godkendelse. 

 
 
9.  Dispensationer (lukket punkt) 
  

1. Ansøgning om afholdelse af ekstraordinær eksamen  Afvist 
2. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold Godkendt 
3. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
4. Ansøgning om forlænget tid Delvist imødekommet 
5. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
6. Ansøgning om tilladelse til deltagelse i eksamen sammen 

med Jura på deltid 
Godkendt 

7. Ansøgning om forsinket afmelding af eksamen Godkendt 
8. Ansøgning om tilladelse deltagelse i eksamen sammen med Godkendt 
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Jura på deltid 
9. Ansøgning om tilladelse til at skrive Kandidatspeciale på 

engelsk 
Godkendt 

10. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
11. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på 

deltid 
Godkendt 

12. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
13. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
14. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
15. Ansøgning om afholdelse af ekstraordinær eksamen Godkendt 
16. Ansøgning om afholdelse af ekstraordinær eksamen Godkendt 
17. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
18. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
19. Ansøgning om dispensation til at specialet ikke afslutter 

uddannelsen 
Godkendt 

20.  Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
21. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Kræver yderligere 

behandling 
22. Ansøgning om afholdelse af ekstraordinær eksamen Godkendt 
23. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for 

bachelorprojekt 
Afvist 

24. Ansøgning om yderligere eksamensforsøg og forsinket 
undervisningstilmelding 

Godkendt 

25. Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
26. Ansøgning om 4. eksamensforsøg ved vintereksamen 

2014/2015 
Godkendt 

27. Ansøgning om tilladelse til deltagelse i reeksamen, august 
2014 

Godkendt 

28. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for 
bachelorprojekt 

Godkendt 

29. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for 
bachelorprojekt 

Godkendt 

30. Ansøgning om tilladelse til fagtilmelding Godkendt 
31. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
32. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for 

bachelorprojekt 
Godkendt 

33. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på 
deltid 

Godkendt 

34. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
35. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
36. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
37. Ansøgning om sletning af forsøg Afvist 
38. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
39. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for BA 

projekt 
Afvist 

40. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
41. Ansøgning om deltagelse i eksamen med Jura på dagstudiet Godkendt 
42 Ansøgning om deltagelse i eksamen med Jura på dagstudiet Godkendt 
43. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
44. Ansøgning om forlænget tid og eget lokale Godkendt 
45. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Godkendt 
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dagstuderende 
  

Studienævnet godkendte formandens indstilling vedrørende henvendelse fra Eksamenskontoret 
om en studerende, som er indskrevet på en tidligere studieordning.  

 
Studienævnet har modtaget en klage over en tidligere afgørelse. Studienævnet besluttede, at 
denne skal behandles af dispensationsudvalget. 
 
 

10. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 
 
 
11. Eventuelt  
 Retningslinjer for planlægning af eksamen i december og maj 
 Emmi spurgte ind til, hvilke regler der gælder for planlægning af eksamen i december og i maj.  
 Camilla vil kontakte Fakultetet med henblik på en afklaring af disse regler. 
 
 Retningslinjer for lydoptagelser af undervisning 

Jakob efterspurgte studienævnets holdning til lydoptagelser af undervisningen. Det blev 
besluttet, at punktet skal tages op på næste studienævnsmøde og at Diana undersøger, hvad 
Fakultetet betragter som gældende ret på området. 
 
Åbent hus 
Camilla fortalte, at Åbent hus gik rigtig godt. Arrangementet var godt besøgt og der var stor 
tilfredshed med de oplæg, der blev holdt. 
 
KU – Studiereform 
Københavns Universitet har inviteret til et arrangement, hvor der vil blive orienteret om deres 
nye studiereform. Arrangementet finder sted den 19. marts 2014 kl. 9.00 – 15.00. Camilla 
inviterede medlemmerne af studienævnet til at deltage. Tilmelding kan ske til Camilla.  

 
 
 
Mødet sluttede kl. 13.20 
 
 
 
        Hans Viggo Godsk Pedersen 
       Studienævnsformand   / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 


	Referat af møde i Studienævn for Jura
	Tilstedeværende:
	Camilla Hørby Jensen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Bjarke Rolskov Schulin (Næstformand), Lone Hansen, Rikke Gottrup, Jakob Juul-Sandberg, Charlotte Langer Søndergaard, Fawad Aslam, Nikolai Svendsen Dokkedahl, Emmi Warming (faglig...
	Fraværende med afbud:
	Gry Friis Vinterlie Møller Hansen
	Hans Viggo bød velkommen til Nikolai Svendsen Dokkedahl, som er ny studenterrepræsentant for Jura BA og cand.jur.

