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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 16. januar 2014 

 
 
Tilstedeværende: 
Camilla Hørby Jensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Rikke Gottrup, Jakob Juul-
Sandberg, Charlotte Langer Søndergaard, Bjarke Rolskov Schulin, Fawad Aslam, Emmi Warming 
(faglig vejleder), Kathrine Juul Nielsen (faglig vejleder), Jane Nørgaard Iversen (faglig vejleder), 
Diana Bredal Midskov (sekretær) 

 
Fraværende med afbud:  
Gry Friis Vinterlie Møller Hansen 
 
1. Konstituering af studienævn 

a. Valg af Studieleder 
Camilla Hørby Jensen indstilles til godkendelse ved Dekanen. 

 
b. Valg af Formand 
Hans Viggo Godsk Pedersen indstilles til godkendelse ved Dekanen. 

 
c. Valg af Næstformand 
Bjarke Rolskov Schulin blev valgt som næstformand og indstilles til godkendelse ved Dekanen. 

  
 
2. Godkendelse af referat af møde den 10. december 2013 
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
3. Meddelelser 
 Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 
 Sager behandlet i henhold til høringsrunde 
  

1. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Delvist imødekommet 
2. Ansøgning om annullering af afgørelse om deltagelse i reeksamen Delvist imødekommet  

 
 Sager behandlet af dispensationsudvalget 
 Ingen sager behandlet af dispensationsudvalget 
 
 Sager behandlet af formanden: 
  

1. Ansøgning om forlængelse af fristen for beståelse af 1. årsprøven samt 
deltagelse i eksamen med Jura på deltid 

Godkendt 

2. Ansøgning om annullering af afgørelse om deltagelse i reeksamen Godkendt 
3. Ansøgning om tilladelse til forsinket aflevering af seminaropgave Godkendt 
4. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
5. Ansøgning om forlænget tid ved vintereksamen 2013/2014 Godkendt 
6. Ansøgning om afmelding af eksamen Godkendt 
7. Ansøgning om forlænget tid ved vintereksamen 2013/2014 Godkendt 
8. Overskridelse af uddannelsens normerede ECTS Godkendt 
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9. Ansøgning om dispensation for deltagelse i eksamen i 1. års prøvefag Godkendt 
10. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
11. Ansøgning om annullering af afgørelse om deltagelse i reeksamen Godkendt 
12. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
13. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
14. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
15. Ansøgning om annullering af afholdelse af eksamen via Skype Godkendt 
16. Ansøgning om annullering af afholdelse af eksamen via Skype Godkendt 
17. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på deltid Godkendt 
18. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
19. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
20. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
21. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
22. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
23. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
24. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
25. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
26. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
27. Ansøgning om deltagelse i eksamen Godkendt 
28. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
29. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
30. Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
31. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
32. Ansøgning om tilladelse til at aflevere speciale Godkendt 
33. Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på deltid Godkendt 
34. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
35. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
36. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
37. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
38. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for bachelorprojekt Godkendt 
39. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
40. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
41. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
42. Ansøgning om forlængelse af fristen for beståelse af 1. årsprøven samt 

ansøgning om 4. eksamensforsøg 
Godkendt 

43. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
44. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
45. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
46. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
47. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
48. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
49. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
50. Ansøgning om afmelding af eksamen Godkendt 
51. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 

 
 
4. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 

 Fagbeskrivelsen for Obligationsret for Jura på deltid, Jura BA og HA(jur.)-uddannelserne blev 
godkendt med en ændring i punktet litteratur. 

 
Studienævnet diskuterede muligheden for at lade HA(jur.)-studerende, der ønsker at skrive et 
erhvervsøkonomisk bachelorprojekt, følge fagbeskrivelsen for erhvervsøkonomisk 
bachelorprojekt, som udbydes af Studienævn for Erhvervsøkonomi i stedet for Studienævn for 
juras egen fagbeskrivelse. Studienævnet besluttede, at Camilla Hørby Jensen skulle tage 
kontakt til studienævnssekretæren for det koordinerende Studienævn for Erhvervsøkonomi med 
henblik på effektuering af dette.      



                                                                                      

Side 3 af 5 

 
5. Studieordninger (fast punkt) 
 Godkendelse af studieordninger 

Studienævnet har på møderne i oktober og november 2013 godkendt ændringer til følgende 
studieordninger: 

 
 Studieordningen for HA(jur.)-uddannelsen 
 Studieordningen for BA Jura-uddannelsen 
 Studieordningen for cand.merc.(jur.)-uddannelsen 
 Studieordningen for BA Jura uddannelsen under åben uddannelse (Jura på deltid) 

 
 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har nu godkendt studienævnets ændringer til 

studieordningerne. 
 
 Ændringer i forbindelse med fremdriftsreformen 
 Studienævnet blev enige om, at der i forbindelse med fremdriftsreformen skal tages stilling til, 

om der skal foretages ændringer i studieordningerne. Studienævnet blev enige om, at det 
specielt er studieordningen for HA(jur.)-uddannelsen, der skal kigges på.  

 
 
6. Undervisningsevaluering E13 (lukket punkt) 
 Studienævnet diskuterede evalueringen af faget Folkeret.  
 

 Studienævnet kan konstatere, at der generelt i evalueringerne af efteråret 2014 har været en 
katastrofalt lav svarprocent, som gør det umuligt at handle på de tilbagemeldinger, der er 
kommet i de forskellige fag. Det samme gør sig gældende for de forrige semestre, hvor der har 
været gennemført digital evaluering. Studienævnet blev enige om, at Studielederen skulle tage 
kontakt til Prodekanen for at undersøge, hvilke muligheder der er for at ændre 
evalueringsformen.  

 
 
7. Høring over lovforslag om ændring af universitetsloven (talent) 

Studienævnet diskuterede lovforslaget om ændringen af universitetsloven og blev enige om 
følgende tilbagemelding: 

 
Vedr. Udmærkelse på eksamensbeviset 
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at det er institutionerne, der selv skal fastsætte 
de nærmere kriterier for udmærkelser i uddannelsernes studieordning med udgangspunkt i 
institutionens strategi. Studienævn for jura vurderer, at det er helt centralt, at kriterierne for 
udmærkelse ikke kun fastlægges internt på institutionerne, men at der udarbejdes nogle 
overordnede retningslinjer gældende for alle universiteter i Danmark, da bestemte forhold ellers 
vil kunne blive vurderet forskelligt fra én institution til en anden, selvom der måtte være tale 
om samme uddannelse. 
 
Vedr. Anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter på eksamensbeviset 
Studienævn for jura vurderer, at det er helt centralt, at der udarbejdes nogle overordnede 
retningslinjer gældende for alle universiteter i Danmark for, hvilke aktiviteter der kan 
anerkendes på eksamensbeviset. Ellers vil bestemte aktiviteter kunne blive vurderet forskelligt 
fra én institution til en anden, selvom der måtte være tale om samme uddannelse. 
 
Vedr. Tidlig studiestart for elever i ungdomsuddannelser 
Studienævn for jura er bekymret for, at optagelse af elever fra ungdomsuddannelser kan 
risikere at påvirke niveauet i universitetsfagene i negativ (nedadgående) retning, idet eleverne 
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fra ungdomsuddannelserne alt andet lige ikke vil have samme forudsætninger for at følge 
fagene som de indskrevne studerende. Ligeledes er studienævnet bekymret for, at det kan 
påvirke studiekulturen hos de indskrevne studerende i en uhensigtsmæssig retning, idet studie-
/læringskonteksten hos de to forskellige grupper vil være forskellig – kursusdeltagerne fra 
ungdomsuddannelserne er elever, mens de andre kursusdeltagere bør være studerende med, 
hvad der deraf følger af øget selvstændighed og ansvar for egen læring. 
 
Studienævn for jura er bekymret for, at eleverne på ungdomsuddannelserne ved at følge 
universitetsfag bruger deres tid forkert/uhensigtsmæssigt. Såfremt de bruger for meget 
tid/energi på universitetsfaget, kan det potentielt gå ud over deres karakterer på den 
ungdomsuddannelse, hvorpå de er indskrevet. Herved risikerer de, at de efterfølgende ikke kan 
komme ind på den pågældende universitetsuddannelse. 
 
Endelig bemærker studienævnet, at mange studerende fra provinsen efter endt 
ungdomsuddannelse af personlige årsager søger til København eller Århus. Konsekvensen af 
den økonomiske model er formentlig derfor, at de mindre universiteter (SDU og AAU) vil 
komme til at betale for den merit, som de studerende vil kunne opnå ved optagelse på lignende 
uddannelser i København og Århus.  

 
 
8. Studienævnets arbejde. 

 Studielederen gjorde medlemmerne af studienævnet opmærksomme på, at Studienævn for Jura 
er andet end et dispensationsnævn og har bl.a. ansvaret for: 

 
 Godkendelse og kvalitetssikring af læseplaner 
 Godkendelse og kvalitetssikring af fagbeskrivelser 
 Godkendelse af pensum 
 At undervisningen fungerer og er i overensstemmelse med universitetets principper herfor. 
 Udvikling af uddannelserne 

 
Studienævnet er et centralt og vigtigt organ, og medlemmerne af studienævnet kan have stor 
indflydelse på uddannelserne, hvis de ønsker det.  
 
Studienævnet diskuterede i denne forbindelse mulighederne for at gøre de studerende mere 
interesserede i at blive medlem af Studienævn for Jura, da der igen i år ikke har været opstillet 
nok studerende ved valget. Formanden opfordrede de studerende, der repræsenterer 
studieområderne Jura og cand.jur., til at finde en medstuderende, der ønsker at blive medlem af 
studienævnet 

 
9. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Intet under dette punkt. 
 
 
10. Dispensationer (lukket punkt) 
 

1. Ansøgning om tilladelse til selvstudium Godkendt 
2. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
3. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
4. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
5. Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag Godkendt 
6. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for speciale Godkendt 
7. Ansøgning om tilladelse til deltagelse i eksamen Afvist 
8. Ansøgning om tilladelse til deltagelse i eksamen Afvist 
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9. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold Godkendt 
10. Ansøgning om forhåndstilkendegivelse af meritoverførsel Godkendt 
11. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
12. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
13. Ansøgning om dispensation fra reglen om studieaktivitet Kræver yderligere behandling 
14. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
15. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
16. Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Delvist imødekommet 
17. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold Godkendt 
18. Ansøgning om dispensation fra eksamensbetingelse Godkendt 
19. Ansøgning om annullering af bestået eksaminer Afvist 
20. Ansøgning om annullering af afgørelse Godkendt 
21. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
22. Ansøgning om deltagelse i reeksamen  Godkendt 
23. Ansøgning om afholdelse af fjerneksamen Godkendt 

 
 
11. Planlægning af forårets møder 

Studienævnet planlagde følgende møder i foråret 2014: 
 

 11. februar 2014 kl. 12.15 
 11. marts 2014 kl. 12.15 
 8. april 2014 kl. 12.15 
 13. maj 2014 kl. 12.15 
 17. juni 2014 kl. 12.15 

 
 
11. Eventuelt 
Studienævnet aftalte, at der på næste møde skal nedsættes et dispensationsudvalg.  

 
  
Mødet sluttede kl. 13.55. 
 
 
 
        Hans Viggo Godsk Pedersen 
       Studienævnsformand   / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 


