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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 13. maj 2014 

 
 
Tilstedeværende: 
Camilla Hørby Jensen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Lone Hansen, Jakob 
Juul-Sandberg, Charlotte Langer Søndergaard, Fawad Aslam, Nikolai Svendsen Dokkedahl, Rikke 
Gottrup, Bente Kristiansen (SUE), Niels Vogensen (SUE) Kathrine Juul Nielsen (faglig vejleder), 
Mona Maoeud (sekretær, jura på deltid), Diana Bredal Midskov (sekretær). 
 
Fraværende med afbud: 
Emmi Warming (faglig vejleder), Jane Nørgaard Iversen (faglig vejleder), Gry Friis Vinterlie 
Møller Hansen, Bjarke Rolskov Schulin (Næstformand). 
 
Studienævnet besluttede at behandle punkt 2 før punkt 1 og punkt 11 som det sidste punkt.  
 
2. Oplæg fra Den Samfundsvidenskabelige Universitetspædagogiske Enhed (SUE) i 

forbindelse med udmøntningen af de bærende principper. 
Studienævnet havde besøg af SUE (Den samfundsvidenskabelige Universitetspædagogiske 
Enhed). Herfra deltog Bente Kristiansen og Niels Vogensen. 
 
Emnet for besøget var fagbeskrivelser. SUE vil gerne i dialog med studienævnene for at 
afdække, hvad SUE kan bidrage med og give inspiration til i forbindelse med en forestående 
proces omkring opdateringen af fagbeskrivelsesskabelonen. SUE gennemgik kort måder at 
tænke undervisning, herunder fagbeskrivelser på. SUE har taget initiativ til en justering af 
skabelonen for fagbeskrivelserne for at øge sammenhængen mellem indhold, læringsmål og 
aktivitet i fagbeskrivelserne for derved at gøre dem til et (endnu) bedre arbejdsredskab for såvel 
undervisere, studerende og administrationen.  
 
Denne del af mødet sluttede kl. 12.45. Bente Kristensen og Niels Vogensen forlod herefter 
mødet. 

 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 8. april 2014. 
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
3. Meddelelser 

 Institutionsakkreditering – Audit Trails (1) 
I forbindelse med institutionsakkrediteringen af Syddansk Universitet har ekspertpanelet 
udvalgt seks audit trails, herunder Undervisernes faglige og pædagogiske kompetencer. 
Formålet er at belyse, hvordan institutterne på fem fakulteter sikrer, at undervisernes faglige 
og pædagogiske kompetencer løbende udvikles. Fra det Samfundsvidenskabelige Fakultet er 
bacheloruddannelsen i jura udvalgt. Akkrediteringsinstitutionen ønsker i forbindelse med 
deres panelbesøg at interviewe studielederen, institutlederen, en underviser samt en 
studerende fra studienævnet. Studielederen efterspurgte en studenterrepræsentant, der ville 
deltage i panelbesøget.  
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 Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 
 
 Sager behandlet i henhold til høringsrunde 
 Der var ikke behandlet sager i høringsrunde. 
 
 
 Sager behandlet af dispensationsudvalget 

Dagstudierne: 
  

1. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Delvist 
imødekommet 

2. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for 
Bachelorprojekt 

Godkendt 

3. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for 
Bachelorprojekt 

Godkendt 

 
 
 Sager behandlet af formanden: 
 Dagstudierne: 
 

1. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
2. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for 

Bachelorprojekt 
Godkendt 

3. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for 
Bachelorprojekt 

Godkendt 

4. Ansøgning om dispensation til at specialet ikke afslutter 
uddannelsen 

Godkendt 

5. Ansøgning om tilladelse til emneskift Godkendt 
6. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
7. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
8. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
9. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
10. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for 

Bachelorprojekt 
Godkendt 

11. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold Godkendt 
12. Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
13. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for 

Bachelorprojekt 
Godkendt 

14. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
15. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
16. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
17. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
18. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
19. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel samt 4. 

eksamensforsøg 
Godkendt 

20. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
21. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
22. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
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23. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
24. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for 

Bachelorprojekt 
Godkendt 

25. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
26. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for 

Bachelorprojekt 
Godkendt 

27. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for 
Bachelorprojekt 

Godkendt 

28. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for 
Bachelorprojekt 

Godkendt 

29. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for 
Bachelorprojekt 

Godkendt 

 
 Jura på deltid: 
 

1. Ændring af eksamenstilsyn ved afholdelse af eksamen i 
udlandet 
 

Godkendt 

 
 
3. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 

Studienævnet godkendte en fagbeskrivelse for faget Moot Court på 5 ECTS for 
forårssemesteret 2014. 

 
Studienævnet godkendte ændringer i punkterne Undervisningsform og Eksamensbetingelser i 
fagbeskrivelsen Law, Power and Professions udbudt i efteråret 2014. 

 
     
4. Studieordninger (fast punkt) 

Studienævnet godkendte med nogle få ændringer, det af studielederen udarbejdede, udkast til 
ændringer af studieordningerne for bacheloruddannelsen (BA) i Jura og Bacheloruddannelsen i 
Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.).  
 
Der blev godkendt ændringer i følgende punkter: 
 
Studieordning for bacheloruddannelsen (BA) i Jura: 
 1.  Uddannelsens overordnede formål 
 2.2.2  Fagbeskrivelser 
 2.3  Aktiverende undervisning og aktiv læring 
 2.4  Prøveformer  
 3.  Adgangskrav 
 4.2  Betegnelse 
 4.3  Uddannelsens sammensætning 
 4.3.2  Tidsmæssig placering 
 4.3.4  Supplerende beskrivelser af fagmoduler, elementer, valgfag 
 4.3.6  Tilmelding til fag, herunder valgfag, tilvalg og sidefag 
 4.3.7  Bachelorprojekt 
 4.4  Beståelseskrav m.v. 
 5.3  Eksamensbetingelser 
 5.4  Hjælpemidler til eksamen 
 5.5  Gruppeprøver 
 5.7  Antal eksamensforsøg 
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 5.8  Eksamens til- og afmelding 
 5.9  Førsteårsprøven på bacheloruddannelsen  
 5.10  Omprøve 
 5.11  Interne eller eksterne prøver 
 5.12  Karakter eller bedømmelsen bestået/ikke bestået 
 5.13  Stave- og formuleringsevne 
 5.15  Klager over eksamen 
 6.1  Regler om merit 
 6.2  Fag fra kandidatuddannelsen 
 6.4  Overgangsregler 
 
 
Studieordning for Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.): 
 1.  Uddannelsens overordnede formål 
 2.2.1 Moduler, fagelementer og valgfag 
 2.2.2  Fagbeskrivelser 
 2.3  Aktiverende undervisning og aktiv læring 
 2.4  Prøveformer  
 3.  Adgangskrav 
 4.2  Betegnelse 
 4.3  Uddannelsens sammensætning 
 4.3.2  Tidsmæssig placering 
 4.3.3 Diagram over bacheloruddannelsen, herunder 1. årsprøven 
 4.3.4  Supplerende beskrivelser af fagmoduler, elementer, valgfag 
 4.3.6  Tilmelding til fag, herunder valgfag, tilvalg og sidefag 
 4.3.7  Bachelorprojekt 
 4.3.8 Projektorienterende forløb og uddannelsesophold 
 4.4  Beståelseskrav m.v. 
 5.3  Eksamensbetingelser 
 5.4  Hjælpemidler til eksamen 
 5.5  Gruppeprøver 
 5.6 Eksamenssproget 
 5.7  Antal eksamensforsøg 
 5.8  Eksamens til- og afmelding 
 5.9  Førsteårsprøven på bacheloruddannelsen  
 5.10  Omprøve 
 5.11  Interne eller eksterne prøver 
 5.12  Karakter eller bedømmelsen bestået/ikke bestået 
 5.13  Stave- og formuleringsevne 
 5.15  Klager over eksamen 
 6.1  Regler om merit 
 6.2  Fag fra kandidatuddannelsen 
 6.4  Overgangsregler 
 
 
Ændringerne er gældende for nye studerende pr. 1. september 2014 og er for størstedelens 
vedkommende en tilretning af studieordningerne som følge af implementeringen af 
fremdriftsreformen. Nogle af ændringerne gælder dog også for allerede indskrevne studerende. 
 
 

5. Undervisningspriser og Forskningsformidlingsprisen 2014 
 Studienævnet diskuterede, hvilken underviser de vil indstille til undervisningsprisen. 
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6. Godkendelse af pensum for sommereksamen 2014 
 Studienævnet godkendte pensummet for sommereksamen 2014 med kommentar om at 

underviser i faget Regnskabsforståelse bør præcisere pensummet overfor de studerende på 
Blackboard. 

 
 

7. Godkendelse af læseplan for efteråret 2014 
 Studienævnet godkendte læseplanen for efteråret 2014 med bemærkning om, at det ikke er 

hensigtsmæssigt, at undervisningen i faget International Private Law and International Trade 
Law er placeret om fredagen fra kl. 16.00 – 19.00. Om muligt, bør undervisningen i faget 
flyttes, så den bliver placeret inden for tidsrummet 8.00 – 18.00. 

 Studielederen taler med undervisningsplanlæggeren om dette. 
 
 
8. Godkendelse af plan for omprøve ved sommereksamen 2014 
 Omprøveplanerne, for både bacheloruddannelserne og kandidatuddannelserne, for 

sommereksamen, august 2014 blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
9. Resultat af undervisningsevaluering for foråret 2014  
 Studienævnet behandlede resultatet af undervisningsevalueringen for foråret 2014 for følgende 

fag: 
 Regulering af fast ejendom 
 Forvaltningsret 
 Kriminalret 
 Comparative Law 
 EU-ret 
 Erhvervsreguleringsret 
 Politiret 
 Socialret 
 Forbrugerret 
 Kapitalselskaber 
 Kommunalret 
 Offentligt privat samarbejde 
 Forvaltningsret – jura på deltid 
 Forfatningsret – jura på deltid 
 Retshistorie, retsfilosofi og retssociologi – jura på deltid 
 Lejeret I 
 International Human Rights 
 Skatteret – HA(jur.) og cand.(jur.) 

  
 Studienævnet godkendte evalueringerne, men kommenterede, at der stadig er en meget lav 

svarprocent på den digitale evaluering. Studienævnet havde ikke yderligere kommentarer til 
resultatet. 

  
 
12. Høring over ansøgningsskema – mere fleksibilitet mellem bachelor- og 

kandidatuddannelser 
 Studienævnet var ikke enigt i udvalgets forslag til retningslinjer for, hvornår man som 

bachelorstuderende kan følge kandidatfag. 
 Studienævnet anførte, at der var tale om en skærpelse i forhold til den nuværende praksis. 
 Studienævnet ønsker i stedet at følge følgende retningslinjer: 
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• Den studerende skal have bestået førsteårsprøven på bacheloruddannelsen, og 
• Den studerende skal have bestået minimum 50 ECTS på 2. år af bacheloruddannelsen, og 
• Den studerende skal have bestået minimum 150 ECTS i alt på bacheloruddannelsen. 
 
 
13. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Der var intet under dette punkt.  
 
 
14.  Dimittendafslutning  
 Studienævnet besluttede, at forslag til modtager af eventuelt legat for ”den der har bidraget 

mest til studiemiljøet” sendes til studielederen.  
 
 
15. Eventuelt 

Studienævnet diskuterede de fremtidige muligheder for deltagelse i valgfaget Moot Court (10 
ECTS) for bachelorstuderende, der har valgt at tage valgfag på 4. semester og derfor kun 
mangler 5 ECTS valgfag, når der udbydes Moot Court på 5.-6. semester. Studienævnet anførte, 
at det som udgangspunkt er de studerendes eget ansvar at undersøge konsekvenserne af at tage 
valgfag på semestre, hvor der ikke ifølge studieordningen er placeret valgfag, men blev dog 
samtidig enige om at opfordre de fagansvarlige til at holde orientering om Moot Court i starten 
af 3. semester, så de studerende har mulighed for at planlægge deres valgfag efter, om de 
ønsker at deltage i Moot Court på bacheloruddannelsen. Studielederen gjorde opmærksom på, 
at det også er muligt at tage faget på kandidatuddannelsen. 
 
 

11.  Dispensationer (lukket punkt) 
 Dagstudierne 
 

Nr. Type  
1. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
2. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
3. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
4. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
5. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
6. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
7. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold Godkendt 
8. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
9. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
10. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
11. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
12. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold Godkendt 
13. Ansøgning om tilladelse til at deltage i eksamen sammen med 

jura på deltid 
Godkendt 

14. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
15. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
16. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for 

kandidatspecialet 
Godkendt 

17. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
18. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
19. Ansøgning om dispensation for bestemmelse i fagbeskrivelsen Afvist 
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20.  Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
21. Ansøgning om forlænget tid og eget lokale ved 

sommereksamen 
Godkendt 

22. Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan Godkendt 
23. Ansøgning om 5. eksamensforsøg og ekstraordinær eksamen Godkendt 
24. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
25. Ansøgning om tilladelse til at deltage i eksamen sammen med 

Jura på deltid 
Godkendt 

26. Ansøgning om 4. eksamensforsøg  Godkendt 
27. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
28. Ansøgning om 5. eksamensforsøg og ændret prøveform Delvist 

imødekommet 
29. Ansøgning om afholdelse af ekstraordinær eksamen Afvist 
30. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
31. Ansøgning om deltagelse i omprøve Delvist 

imødekommet 
32. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding samt forlænget tid Delvist 

imødekommet 
33. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Afvist 
34. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
35. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
36. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold Godkendt 
37. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Delvist 

imødekommet 
38. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold Godkendt 
39. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
40. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
41. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
42. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Deltid 
43. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
44. Ansøgning om forsinket forhåndsgodkendelse af praktikophold Godkendt 
45. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
46. Ansøgning om forhåndstilkendegivelse af meritoverførsel Godkendt 

 
 
Jura på deltid 

 
1. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
2. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
3. Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
4. Ansøgning om ekstra eksamensforsøg samt deltagelse i 

eksamen i Forvaltningsret 
Godkendt 

5. Ansøgning om meritoverførsel Kræver yderligere 
behandling 

6. Ansøgning om meritoverførsel Afvist 
7. Genvurdering af afslag/ansøgning Delvist 

imødekommet 
8. Ansøgning om forlænget tid til eksamen Godkendt 
9. Ansøgning om alternativ eksamensform Kræver yderligere 

behandling 
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Mødet sluttede kl. 14.10. 
 
 
        Hans Viggo Godsk Pedersen 
       Studienævnsformand   / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 
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