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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 18. november 2014 

 
 
Tilstedeværende: 
Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Camilla Hørby Jensen, 
Nikolai Svendsen Dokkedahl, Nicoline Mark Hofman, 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, Trine Bastholm Petersen, Charlotte Langer Søndergaard (næstformand) og 
Jakob Juul-Sandberg 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 28. oktober 2014. 
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
  
2. Meddelelser 
 Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 Afskaffelse af supplering mellem bachelor og kandidat (1) 

 
 Sager behandlet i henhold til høringsrunde 
 Der har ikke været behandlet sager i skriftlig høringsrunde. 
 
 Sager behandlet af dispensationsudvalget 
 Der har ikke været behandlet sager af dispensationsudvalget 
 
 Sager behandlet af formanden: 
  

1. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
2. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
3. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
4. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
5. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 

 
 
3. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 

Studienævnet godkendte en ændring under punktet Litteratur i fagbeskrivelsen for foråret 2015 
i faget Forfatningsret på Jura på deltid. 

       
 
4. Studieordninger (fast punkt) 

Camilla og Formanden har i samarbejde med Inst. for Marketing og Management (IMM) og 
Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi (IVØ) udarbejdet et udkast til en ny studieordning 
for HA(jur.)-uddannelsen. 
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Ændringen kommer på baggrund af studienævnets ønske om, at der kommer et bedre 
sammenhold og en større identitet på HA(jur.)-uddannelsen.  
 
I forbindelse med udarbejdelsen af denne nye studieordning er der taget højde for, at der er en 
del HA(jur.)-studerende, der ønsker at læse videre på cand.merc.aud.-uddannelsen. Der er 
derfor taget højde for at adgangskravene til cand.merc.aud.-uddannelsen er indeholdt i den nye 
HA(jur.)-uddannelse.  
 
Formanden orienterede om, at der under udarbejdelse af udkastet havde været uenighed om, 
hvorvidt bachelorprojektet fremover skal være et integreret fag, og det dermed ikke længere vil 
være muligt at vælge at skrive et enten juridisk eller erhvervsøkonomisk bachelorprojekt. I 
udkastet er det besluttet, at bachelorprojekt et er et integreret fag, Formanden mener, at det vil 
lægge et uhensigtsmæssigt bånd på de studerende..  
 
Studienævnet godkendte udkastet til den nye studieordning. Studienævnet ønsker, at denne 
studeordning bliver gældende fra 1. september 2015.  
 

   
5.  Dispensationer (lukket punkt) 
 
 Dagstudier: 
  

1. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
2. Ansøgning om ekstraordinær eksamen Godkendt 
3. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
4. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
5. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
6. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Afvist 
7. Ansøgning om deltagelse i eksamen i februar Godkendt 
8. Ansøgning om 5. og 6. eksamensforsøg Godkendt 
9. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for 

kandidatspeciale 
Godkendt 

10. Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel og 
opskrivning af ECTS point 

Delvist imødekommet 

11. Ansøgning om ændret ECTS værdi for fag Godkendt 
12. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Delvist imødekommet 
13. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for 

kandidatspeciale 
Godkendt 

14. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
15. Ansøgning om brug af head-set og lydprogrammer Godkendt 
16. Ansøgning om ændret prøveform 

 
Forespørgsel hos Anna, SN EØ har med på deres møde den 
25/11, om de vil udbyde ændret prøveform i faget, 
 
(Udkast nr. 43) 
 

Kræver yderligere 
behandling 

17. Ansøgning om 6. eksamensforsøg 
 
Mangler dokumentation eller lign. frist 14/11 – udkast er lavet 

Godkendt 

18. Ansøgning om ændret prøveform Afvist 
19. Ansøgning om fjerneksamen Godkendt 
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20.  Ansøgning om forlænget tid Delvist imødekommet 
21. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
22. Ansøgning om ændret prøveform Godkendt 
23. Ansøgning om deltagelse i fag i Kolding Godkendt 
24. Ansøgning om godkendelse af engelsksproget fag Godkendt 
25. Ansøgning om godkendelse af engelsksproget fag Godkendt 
26. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
27. Ansøgning om udsættelse af fristen for tilmelding til speciale Godkendt 
28. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
29. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
30. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
31. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
32. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
33. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Afvist 
34. Ansøgning om deltagelse i eksamen Delvist imødekommet 
35. Ansøgning om deltagelse i omprøve samt ekstraordinær 

eksamen 
Godkendt 

36. Ansøgning om deltagelse i omprøve samt ekstraordinær 
eksamen 

Godkendt 

37. Ansøgning om deltagelse i omprøve samt ekstraordinær 
eksamen  

Godkendt 

38. Ansøgning om deltagelse i omprøve samt ekstraordinær 
eksamen 

Godkendt 

39. Ansøgning om deltagelse i omprøve samt ekstraordinær 
eksamen 

Godkendt 

40. Ansøgning om yderligere eksamensforsøg og fritagelse for 
eksamensbetingelse 

Godkendt 

41. Ansøgning om tilladelse til at specialet ikke afslutter 
uddannelsen 

Godkendt 

42. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
43. Ansøgning om ændret prøveform og yderligere eksamensforsøg Kræver yderligere 

behandling 
44. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
45. Ansøgning om 6. eksamensforsøg og ændret prøveform Kræver yderligere 

behandling 
  
 Jura på deltid: 
 

1. Afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
2. Afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
3. Afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
4. Afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
5. Afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
6. Afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
7. Afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
8. Afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
9. Afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
10. Afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
11. Afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
12. Afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
13. Afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
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14. Afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
15. Afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
16. Afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
17. Afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
18. Afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
19.  Afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
20. Afholdelse af eksamen i udlandet  Godkendt 
21.  Afholdelse af eksamen i udlandet Godkendt 
22. Ansøgning om godkendelse af merit Godkendt 
23.  Ansøgning om deltagelse i omprøve pga. sammenfald Godkendt 
24. Ansøgning om deltagelse i sommereksamen med dagstuderende Godkendt 
25. Ansøgning om forlænget tid til eksamen Kræver yderligere 

behandling 
26. Ansøgning om forlænget tid til eksamen Kræver yderligere 

behandling 
27.  Ansøgning om forlænget tid til eksamen  Afvist 
28.  Ansøgning om forlænget tid til eksamen Godkendt 
29. Ansøgning om for sen eksamenstilmelding Godkendt 

 
 
6. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Der var intet under dette punkt. 
 
 
7.  Pensum 
 Studienævnet godkendte pensum for vintereksamen 2014/2015 for følgende fag: 
 
 Bachelorfag, dagstudier: 
 

Arbejdsret 

Domsanalyse 

European Human Rights 

Familie- og arveret 

Folkeret 

Forfatningsret 

International Private Law and International Trade Law  

Juridisk metode 

Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse 

Markedsret 

Retshistorie, retsfilosofi og retssociologi 

Selskabsret 

Tinglysning 
 
 Bachelorfag, Jura på deltid: 
 

Arbejdsret 



                                                                                      

Side 5 af 6 

Domsanalyse 

EU-ret 

Familie- og arveret 

Forfatningsret 

Formueret 

International Private Law and International Trade Law  

Juridisk metode 

Kriminalret 

Markedsret 

Selskabsret 
 
 
 Kandidatfag: 
 

Artikelskrivning 

Civilproces og anden konfliktløsning 

Drafting Contracts 

Handel med fast ejendom 

International Corporate Governance 

International Perspectives on Criminal Justice 

International Trade Law disputes 

International Skatteret 

Introduction to the American Legal System 

Klima-, Miljø og energiregulering 

Konfliktmægling og forhandling 

Kriminologi 

Law, Power and Professions 

Lejeret II 

Metode, argumentation og videnskabsteori  

Offentlig-privat samarbejde 

Personselskaber 

Praktisk fogedret 

Regnskabsforståelse 

Rekonstruktions- og insolvensprocesret 

Rets- og kontraktsøkonomi  

Skatteret 

Sundhedsret 
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Udbudsret 

Videregående familie- og arveret 
 

Denne godkendelse er betinget af, at fagansvarlig på de fag, hvor det mangler skal fremsende 
oplysninger om sidetal og angivelse af total sideantal.  

 
 
8. Mødedato for konstituerende møde 2015 

Studienævnet aftalte at afholde et konstituerende møde den 6. januar 2015 kl. 13.00. På dette 
møde vil der ikke blive behandlet yderligere punkter.  

 
 Studienævnet besluttede samtidig at afholde studienævnsmøde den 19. januar 2015 kl. 12.15. 
 
 
9. Studiefremdriftsreformen 
 Der var intet under dette punkt. 
 
 
10. Eventuelt 
 Der var intet under dette punkt. 
 
 
11. Godkendelse af læseplaner for foråret 2015. 

Studienævnet godkendte læseplanerne for Jura bacheloruddannelserne, HA(jur.)-uddannelsen 
samt cand.jur. og cand.merc.(jur.)-uddannelserne for foråret 2015 uden bemærkninger. 
 
 
 

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