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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 30. september 2014 

 
 
Tilstedeværende: 
Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Camilla Hørby Jensen, Jakob 
Juul-Sandberg, Nikolai Svendsen Dokkedahl, Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Trine 
Bastholm Petersen, Nicoline Mark Hofman, Kathrine Juul Nielsen (faglig vejleder), Jane Nørgaard 
Iversen (faglig vejleder), Mona Maoeud (sekretær, jura på deltid), Diana Bredal Midskov 
(sekretær). 
 
Fraværende med afbud: 
Ayo Næsborg-Andersen 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 30. september 2014. 
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Meddelelser 
 Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 
 Sager behandlet i henhold til høringsrunde 
 Der er ikke behandlet ansøgninger i høringsrunde. 
 
 Sager behandlet af dispensationsudvalget 
 Der er ikke behandlet ansøgninger af dispensationsudvalget. 
 
 Sager behandlet af formanden: 
  
 Dagstudier: 
 

1. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
2. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
3. Frasigelse af retten til forlænget tid Godkendt 
4. Frasigelse af retten til forlænget tid Godkendt 
5. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
6. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
7. Ansøgning om deltagelse i ordinær eksamen sammen med 

Jura på deltid 
Godkendt 

 
 Jura på deltid: 
 Der er ikke behandlet sager af formanden. 
 
 
3. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 

Studienævnet diskuterede problematikken i, at fag udbydes på dansk ifølge fagbeskrivelsen, 
men undervisningen foregår fx på svensk. Studienævnet besluttede, at der fremover skal gøres 
opmærksom på muligheden for, at et fag vil kunne blive undervist på skandinavisk i 
fagbeskrivelsen. 
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4. Studieordninger (fast punkt) 

 Studienævnet godkendte følgende ændring i studieordningen for Meritordning for HA(jur.) til 
bacheloruddannelsen i Jura med start fra og med 1. september 2011: 

 
 Teksten: 
 ”* Specielt forløb for studerende, der ikke opfylder kompetencerne for fagelementet køb i 

forhold til fagbeskrivelsen. Dette forløb udbydes dog sidste gang i foråret 2012.”  
 

erstattes af teksten: 
 

”* Der skal erhverves særskilt merit for faget Obligationsret, hvis faget eller et fag svarende 
hertil er bestået på en tidligere uddannelse.”  

  
 
5.  Dispensationer (lukket punkt) 
 
 Dagstudier: 
 

1. Ansøgning om 5. eksamensforsøg og godkendelse af 
alternativ studieplan 

Godkendt 

2. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
3. Ansøgning om forlænget tid Delvist imødekommet 
4. Ansøgning om 5. eksamensforsøg og godkendelse af 

alternativ studieplan 
Godkendt 

5. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
6. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Afvist 
7. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Afvist 
8. Ansøgning om deltagelse i omprøve Godkendt 
9. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Delvist imødekommet 
10. Ansøgning om deltagelse i eksamen i december Godkendt 
11. Ansøgning om deltagelse i eksamen i december Godkendt 
12. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Afvist 
13. Ansøgning om ændret prøveform Kræver yderligere behandling 
14. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold Godkendt 
15. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Afvist 
16. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Afvist 
17. Ansøgning om endelig godkendelse af merit Godkendt 
18. Ansøgning om forlænget tid Delvist imødekommet 
19. Ansøgning om yderligere eksamensforsøg og ændret 

prøveform 
Kræver yderligere behandling 

20.  Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
21. Ansøgning om yderligere eksamensforsøg Godkendt 
22. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
23. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Afvist 
24. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for 

speciale 
Godkendt 

25. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
27. Ansøgning om dispensation fra eksamensbetingelse Kræver yderligere behandling 
26. Ansøgning om godkendelse af studieplan Godkendt 
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 Jura på deltid: 
 

1. Ansøgning om deltagelse i omprøve Delvist imødekommet 
2. Ansøgning om deltagelse i omprøve Delvist imødekommet 
3. Ansøgning om tidforlængelse til eksamen Godkendt 
4. Ansøgning om tidsforlængelse til eksamen Delvist imødekommet 
5. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Afvist 
6. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
7. Ansøgning om særlige prøvevilkår Godkendt 

  
 
6. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 
 
 
7.  Valgfag – Jura deltid 

Studienævnet besluttede, at undervisningen i valgfagene samt fagene Selskabsret og 
International Private Law and International Trade Law i efteråret 2016 omlægges til blended 
learning og ikke som tidligere planlagt i først i efteråret 2017. 
 
Studienævnet besluttede samtidig, at der skal laves en valgfagsoversigt for valgfagene på Jura 
på deltid, så det fremadrettet er muligt at se, hvilke valgfag, der vil blive udbudt på forskellige 
semestre. 

 
 
8. Studiefremdriftsreformen 

Studielederen orienterede om, at fakultetet har valgt at flytte fristerne for indsendelse af 
fagbeskrivelserne, som en følge af studiefremdriftsreformen. Dette betyder, at 
fagbeskrivelserne vil skulle indkaldes væsentligt tidligere end hidtil. Studienævnssekretærerne 
og Studielederen vil holde et møde og fastsætte de nye frister for indkaldelse og indsendelse af 
rettelser til fagbeskrivelserne. 

 
 
9. Eventuelt 

Studienævnet drøftede, hvorvidt det fungerer, at oplysninger er blevet flyttet fra opslagstavlen 
til Communities på Blackboard. Studienævnet blev enige om, at det fungerer godt, dog ønsker 
studienævnet, at der på opslagstavlen henvises til disse Communities, så de studerende bliver 
mere opmærksomme på, hvor de kan finde de aktuelle oplysninger. Samtidig bør der gøres 
opmærksom på, at der stadig vil forekomme vigtige oplysninger, som fx ændring af 
studieordninger og lign. fra studienævnet på opslagstavlen. 

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