
                                                                                      

Side 1 af 7 

                 
                   
 

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, Ayo Næsborg-Andersen, Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Trine 
Bastholm Petersen, Kathrine Juul Nielsen (faglig vejleder), Jane Nørgaard Iversen (faglig vejleder), 
Diana Bredal Midskov (sekretær). 
 
Fraværende med afbud: 
Nikolai Svendsen Dokkedahl, Mona Maoeud (sekretær, jura på deltid) 
 
Formanden besluttede, at starte mødet med meddelelse nr. 1.  
 
Udpegning af nyt medlem af studienævn for Jura (1) 
Formanden orienterede om, at Rektor har godkendt, at Nicoline Mark Hofman indtræder i 
Studienævn for Jura i stedet for Bjarke Rolskov Schulin. 
 
Nicoline blev budt velkommen. 

 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 9. september 2014. 
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 Der var ingen bemærkninger til denne meddelelse.  
 
Meddelelse ud over dagsordenen. 
Studielederen orienterede om, at der er kommet et svar fra Styrelsen for Videregående 
Uddannelser på et spørgsmål, om studerendes arbejde i universitetsbestyrelsen, Akademisk Råd 
og Studienævn kan falde ind under de usædvanlige forhold, hvor man kan framelde en 
studerende til et eller flere fag i et studieår.  
 
Det er styrelses opfattelse, at studerendes deltagelse i opgavevaretagelse efter 
universitetslovens styrelsesregler som udgangspunkt ikke er omfattet af begrebet ”usædvanlige 
forhold”. Styrelsen kan imidlertid ikke afvise, at der i enkelte tilfælde kan foreligge helt 
ekstraordinære forhold, som indebærer, at den studerendes arbejdsbelastning i forbindelse med 
denne opgavevaretagelse i en periode har eller vil få et så betydeligt omfang, at det reelt ikke 
vil være muligt at gennemføre uddannelsesforløbet, medmindre den studerende frameldes fag i 
et semester eller et studieår.  
 
Universitetet kan derfor foretage en konkret vurdering af om den enkelte studerendes 
opgavevaretagelse har et sådant omfang, at opgave reelt er til hinder for, at den studerende kan 
gennemføre uddannelsen i den planlagte takt. Hvis dette er tilfældet, vil der kunne være tale om 
”usædvanlige forhold” 
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 Sager behandlet i henhold til høringsrunde 
 Ingen sager er behandlet sager i høringsrunde 
 
 Sager behandlet af dispensationsudvalget 
 Ingen sager er behandlet af dispensationsudvalget 
 
 Sager behandlet af formanden: 
 
 Dagstudierne: 
 

1. Ansøgning om tilladelse til at skrive et seminar Godkendt 
2. Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag Godkendt 
3. Ansøgning om tilladelse til fagtilmelding Godkendt 
4. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
5. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for 

bachelorprojekt 
Godkendt 

6. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
7. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 

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

Studienævnet gav tilladelse til, at fagbeskrivelserne for kandidatvalgfagene bliver tilrettet i 
henhold til timeantallet i den nye valgfagsoversigt. Studienævnet godkendte efterfølgende 
følgende fagbeskrivelser for foråret 2015, idet studielederen i samarbejde med Camilla Hørby 
Jensen bemyndigedes til at foretage visse justeringer. 
 
Dagstudiet: 

 
 
Fagtitel Ændringer 
Aktuelle udviklinger og udfordringer i 
folkeretten 

Nyt fag 

Artikelskrivning Ændring i: 
Undervisningsform 

Bachelorprojekt - Jura BA Ændringer i: 
Forudsætninger, Formål og sigte, Indhold, 
Undervisningsform, Eksamenstidspunkt og 
Supplerende information til prøveform 

Bachelorprojekt, HA(jur.) Juridisk 15 
ECTS 

Ændringer i: 
Forudsætninger, Formål og sigte, Indhold, 
Undervisningsform, Eksamenstidspunkt og 
Supplerende information til prøveform 

Business, Law and Society Ændringer i: 
Forudsætninger og Eksamensbetingelser 

Comparative Law Ingen ændringer 
Drafting Contracts Ændringer i: 

Forudsætninger, Formål og sigte, 
Undervisningstidspunkt, Skemalagt 
undervisning, Undervisningsform og 
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Eksamenstidspunkt 
Entrepriseret  Ændringer i: 

Forudsætninger, Undervisningstidspunkt, 
Undervisningsform og Eksamenstidspunkt. 

Erhvervsreguleringsret Ændringer i: 
Forudsætninger, Formål og sigte, Indhold 
Målbeskrivelse, Litteratur og 
Undervisningsform. 

Erhvervsstrafferet Ændringer i: 
Undervisningsform, Prøveform til 
eksamensbevis og Supplerende information 
til prøveform 

EU-ret HA(jur.) Nyt 
EU-ret Jura Ændringer i: 

Undervisningsform og Studier 
Forskningseksamen Ingen ændringer 
International Human Rights Ændringer i: 

Forudsætninger, Formål og sigte, Indhold, 
Målbeskrivelse, Skemalagt undervisning, 
Undervisningsform, Eksamensbetingelser og 
Supplerende information til prøveform 

International Transport Law Ingen ændringer 
IT-ret Ændringer i: 

Indhold, Målbeskrivelse og 
Undervisningsform 

Kandidatspeciale, cand.jur. Ændringer i: 
Indhold, Målbeskrivelse, 
Undervisningsform, Eksamenstidspunkt og 
supplerende information til prøveform 

Kandidatspeciale, cand.merc.(jur.) Ændringer i: 
Indhold, Målbeskrivelse, 
Undervisningsform, Eksamenstidspunkt og 
Supplerende information til prøveform 

Kollektiv arbejdsret Ændringer i: 
Skemalagt undervisning, Undervisningsform 
og Supplerende information til prøveform 

Kommunalret Ingen ændringer 
Konfliktmægling og forhandling  Ændringer i: 

Formål og sigte, Målbeskrivelse og 
Litteratur 

Køb og sag af virksomheder Ændringer i: 
Forudsætninger, Skemalagt undervisning og 
Undervisningsform 

Lejeret I 
 
Ny titel: Lejeret 

Ændringer i: 
Titel, Forudsætninger, Formål og sigte, 
Indhold, Målbeskrivelse, Litteratur, 
Skemalagt undervisning og 
Undervisningsform 

Moms- og afgiftsret Ændringer i: 
Formål og sigte, Skemalagt undervisning, 
Undervisningsform og Eksamensbetingelser 

Naming, Claiming and Framing Access to Ændringer i: 



                                                                                      

Side 4 af 7 

Jusitice 
 
Ny titel: When Lawyers meet their clients 

Titel, Forudsætninger, undervisningsform og 
Eksamensbetingelser 

Obligationsret Ændringer i: 
Formål og sigte, Indhold og Målbeskrivelse 

Praktikophold 10 ECTS Ændringer i: 
Indhold, Målbeskrivelse, Eksamenstidspunkt 
og Supplerende information til prøveform 

Praktikophold 20 ECTS Ændringer i: 
Indhold, Målbeskrivelse, Eksamenstidspunkt 
og Supplerende information til prøveform 

Regnskabsforståelse Ændringer i:  
Skemalagt undervisning, 
Undervisningsform, Eksamenstidspunk og 
Eksamensbetingelser 

Regulating Maritime Activity Nyt fag 
Regulating Competition in the EU Ændringer i: 

Fagansvarlig, Formål og sigte, Skemalagt 
undervisning og Undervisningsform 
 

Regulering af fast ejendom Ændringer i: 
Forudsætninger og Formål og sigte 

Seminar, cand.jur. Ændring i: 
Undervisningstidspunkt 

Seminar, cand.merc.(jur.) Ændring i: 
Undervisningstidspunkt 

Skatteret Ændring i: 
Litteratur 

Skilsmisseret Nyt fag, der mangler engelsk titel 
Strafferet – proces og praksis Ændringer i: 

Formål og sigte, Målbeskrivelse, Litteratur, 
Undervisningsform, Prøveform til 
eksamensbevis og Kommentar. 

Straffuldbyrdelse Ændringer i: 
Formål og sigte, Indhold, Målbeskrivelse, 
Litteratur og Undervisningsform 

Udbudsret Ændringer i: 
Engelsk titel, Fagansvarlig, Formål og sigte, 
Indhold, Skemalagt undervisning og 
Undervisningsform 

Udlændingeret Ændringer i: 
Litteratur, Skemalagt undervisning og 
Undervisningsform. 

Videregående erstatningsret Nyt fag 
 

Virksomhedsbeskatning Ændringer i: 
Forudsætninger, Formål, Målbeskrivelse og 
Undervisningsform. 
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 Jura på deltid: 
      

 
Fagtitel: Ændringer: 
Bachelorprojekt Ændringer i: Forventede forudsætninger, 

formål, indhold, undervisningstidspunkt, 
læringsaktiviteter, eksamenstidspunkt, 
supplerende information til prøveform 

Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse Ændringer i: fagansvarlig, forventede 
forudsætninger, Formål, indhold, litteratur, 
læringsaktiviteter, supplerende information 
til prøveform 

Forvaltningsret Ændringer i: fagansvarlig, forventede 
forudsætninger, formål, indhold, 
målbeskrivelse, litteratur, skemalagt 
undervisning, læringsaktivitet, supplerende 
information til prøveform 

Retshistorie, retsfilosofi og retssociologi Ændringer i: fagansvarlig, litteratur, 
læringsaktivitet, eksamensbetingelser, 
prøveform til eksamensbevis, supplerende 
information til prøveform 

Folkeret Ændringer i: formål, læringsaktivitet 
Obligationsret Ændringer i: fagansvarlig, samt små 

sproglige justeringer 
Forfatningsret Ændringer i: fagansvarlig, forventede 

forudsætninger, formål, indhold, 
målbeskrivelse, skemalagt undervisning, 
læringsaktivitet,  

 
4. Studieordninger (fast punkt) 
 Der var intet under dette punkt.  
  
 
5.  Dispensationer (lukket punkt) 
 
 Dagstudiet: 
 

Nr. Type Afgørelse 
1. Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
2. Ansøgning om forlængelse af fristen for beståelse af 1. 

årsprøven 
Godkendt 

3. Ansøgning om deltagelse i eksamen i december Godkendt 
4. Ansøgning om deltagelse i omprøve Kræver yderligere 

behandling 
5. Ansøgning om deltagelse i omprøve Kræver yderligere 

behandling 
6. Ansøgning om 6. eksamensforsøg Godkendt 
7. Ansøgning om tilladelse til at deltage i eksamen 

sammen med Jura på deltid 
Godkendt 

8. Ansøgning om forlænget tid Delvist imødekommet 
9. Ansøgning om forlænget tid Delvist imødekommet 
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10. Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
11. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for 

Bacheloropgave 
Godkendt 

12. Ansøgning om forlænget tid. Delvist imødekommet 
13. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel  Godkendt 
14. Ansøgning om meritoverførsel Afvist 
15. Ansøgning om dispensation fra kravet om økonomisk 

fag  
Afvist 

16. Ansøgning om dispensation fra eksamensbetingelse  Afvist 
17. Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
18. Ansøgning om 6. eksamensforsøg Godkendt 
19. Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
20.  Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Delvist imødekommet 
21. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Godkendt 
22. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel  Godkendt 
23. Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan Godkendt 

 
 Jura på deltid: 
 

1. Ansøgning om forlænget tid Godkendt 
2. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Delvist imødekommet 
3. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Afvist 
4. Ansøgning om sletning af eksamensforsøg Godkendt 

 
Da der er to medlemmer, som er stoppet i studienævnet og dermed også i dispensationsudvalget 
besluttede studienævnet, at der skulle vælges 2 nye medlemmer ind dispensationsudvalget.  
 
Dispensationsudvalget består herefter af følgende medlemmer: 

 
 Charlotte Langer Søndergaard 
 Nikolai Svendsen Dokkedahl 
 Lone Hansen 
 Hans Viggo Godsk Pedersen 
  
 
6. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Der var ingen bemærkninger til dette punkt.  
 
 
7. Undervisningsevaluering (lukket punkt) 

Studienævnet besluttede, at følgende fag for efteråret 2014 skal evalueres via den digitale 
evaluering: 
 
HA(jur.) og Jura bachelor: 
Formueret 
Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse 
Forvaltningsret 
Selskabsret 
Kriminalret 
Retshistorie, retsfilosofi og retssociologi 
Folkeret 
International Private Law and International Trade Law 
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Cand.jur. og cand.merc.(jur.): 
Civilproces og anden konfliktløsning 
Metode, argumentation og videskabsteori 
Konfliktmægling og forhandling 
Drafting Contracts 
Videregående familie- og arveret 
European Company Law 
Introduction to the American Legal System 
Klima, Miljø og energiret 
Offentlig, privat samarbejde. 

 
8. Studiefremdriftsreformen  

Studienævnet besluttede at sætte punktet på dagsordenen til de næste møder, for at 
studienævnet kan diskutere, hvilken indflydelse studiefremdriftsreformen har på studienævnets 
praksis.   

 
 
9. Eksamensplan for vinter 2014/2015 

Eksamensplan for bachelorfag: 
Studienævnet godkendte eksamensplanen for de ordinære prøver ved vintereksamen 2014/2015 
med bemærkning om, at det ikke er hensigtsmæssigt at omprøven i Juridisk metode er planlagt 
på samme dag som ordinær eksamen i Kvantitative analyseredskaber.  
 
 
Eksamensplan for kandidatfag: 
Studienævnet godkendte eksamensplanen for de ordinære prøver ved vintereksamen 
2014/2015. 

 
  
10. Eventuelt 

Camilla gjorde opmærksom på, at der snart bliver udskrevet valg til studienævnet og 
opfordrede de studerende til at holde øje med det.  

 
 
Mødet sluttede kl. 13.40 
 
 
        Hans Viggo Godsk Pedersen 
       Studienævnsformand   / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 
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