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Referat 
Studienævn for Jura 

Tilstedeværende: 
Jakob Juul-Sandberg, Ayo Næsborg-Andersen, Rikke Gottrup, Ulrike Barten, Philip Nybo Brenøe-
Hansen, Anne Storm Sneftrup, Nicolai Kristoffer Larsen, Signe Bukdal Kristiansen, Quinnie 
Rautalammi (Faglig vejleder), Sabine Jørgensen (Studienævnssekretær, kandidatuddannelser) og 
Diana Bredal Midskov (Studienævnssekretær, bacheloruddannelser). 
 
På grund af den nye digitalisering af studienævnsmøderne (via SharePoint) deltog Poul Basse fra 
SFEO og Mette Mathilde G. Fogh fra Kommunikation og uddannelse på mødet.  
 
Fraværende med afbud: 
Bassah Khalaf, Mathias Christensen (Faglig vejleder) og Nicolai Kristoffersen Larsen. 
 
  
1. Godkendelse af dagsorden 
  Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
2. Godkendelse af referat 
  Referatet blev godkendt uden bemærkninger 
 
 
3.  Meddelelser 

Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 
 
a) Indkaldelser og referater fra diverse møder 
b) Aflønning af censorer 
c) Aflysning af Law of the World Trade Organization – F17 
d) Ny organisering i studieservice  
e) Godkendelse af formand, næstformand samt udpegning af Studieleder. 
 
 
4. Merit- og dispensationsansøgninger (lukket punkt) 
 
 Bachelor: 
 

1. Ansøgning om afholdelse af prøver i udlandet 2016 / 101441 Godkendt 
2. Prøveforsøg ved vintereksamen 2016/2017 2017 / 3 Godkendt 
3. Ansøgning om deltagelse i prøve 2017 / 12 Kræver 

yderligere 
behandling 

 Studienævn for: Studienævn for Jura 
 Dato: 17-01-2017 

 
Tidsrum: 12.15 – 13.59 
Lokale: U172 
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4. Ansøgning om deltagelse i prøve 2017 / 26 Kræver 
yderligere 
behandling 

5. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding 2017 / 2 Godkendt 
6. Ansøgning om deltagelse i omprøve 2017 / 987 Godkendt 
7. Ansøgning om deltagelse i omprøve 2017 / 983 Godkendt 
8. Ansøgning om afholdelse af prøver i udlandet 2017 / 696 Kræver 

yderligere 
behandling 

9. Ansøgning om deltagelse i omprøve 2017 / 677 Godkendt 
10. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding 2017 / 705 Godkendt 
11. Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan 2017 / 702 Godkendt 
12. Ansøgning om afholdelse af ekstraordinær prøve 2016 / 98992 Godkendt 
13. Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag 2016 / 99946 Godkendt 
14. Ansøgning om afholdelse af ekstraordinær prøve 2016 / 43819 Godkendt 
15. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2016 / 46459 Afvist 
16. Genbehandling af ansøgning om tilladelse til at skrive 

bachelorprojekt alene 
2016 / 46421 Afvist 

 
 Kandidat: 
  

1. Ansøgning om dispensation for at kandidatspecialet 
afslutter uddannelsen 

16/98769 Godkendt 

2. Ansøgning om dispensation for at kandidatspecialet 
afslutter uddannelsen 

16/101614 Godkendt 

3. Ansøgning om godkendelse af startmerit 16/98389 Godkendt 
4. Ansøgning om godkendelse af startmerit 16/98380 Godkendt 
5. Ansøgning om endelig godkendelse af praktikophold 17/681 Godkendt 
6. Ansøgning om deltagelse i omprøven, februar 2017 17/135 Afvist 
7. Ansøgning om deltagelse i omprøven, februar 2017 17/272 Afvist 
8. Ansøgning om ændret prøveform 16/98707 Godkendt 
9. Ansøgning om framelding af fag 17/668 Godkendt 
10. Ansøgning om framelding af fag 17/671 Afvist 
11. Ansøgning om framelding af fag 17/40 Godkendt 
12. Ansøgning om framelding af fag (specialet) 17/111 Afvist 
13. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for 

specialet 
16/100720 Afvist 

14. Ansøgning om ændret prøveform/ændret prøvevilkår 17/674 Delvist 
imødekommet 

15. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt fag 16/100252 Godkendt 
16. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel 16/48027 Godkendt 
17. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel 16/100723 Delvist 

imødekommet 
18. Ansøgning godkendelse af startmerit 16/46949 Delvist 

imødekommet 
 
 
 Studienævnet valgte efter dette punkt, at tale om fordele og ulemper ved det nye SharePoint.  
 
 Studienævnet finder, at digitalisering generelt er i orden. Brugervenligheden i det nuværende 

system er dog ikke tilstrækkelig, da det ikke er muligt at danne sig et godt overblik over sagerne, 
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det kræver mange klik for at komme ind til de enkelte dokumenter, der har været problemer med 
at få adgang til visse bilag og ikke alle sagerne er tilgængelige.  

 Formanden anbefaler, at findes en anden løsning og henviser til, at man fx kigger på systemet 
EGON. 

 
 Poul oplyste, at der vil blive forsøgt at rette systemet lidt til, så det måske kan blive mere 

overskueligt. 
 
 Mette og Poul forlod derefter mødet.  
 
 
5. Censorindberetninger (lukket punkt) 
  Der var intet under dette punkt. 
 
 
6. Evaluering af undervisningen i E16 (lukket punkt) 
 Studienævnet tog undervisningsevalueringerne til efterretning uden yderligere bemærkninger. 
 
 Formanden oplyste, at det endnu ikke er afklaret, hvem der skal undervise i alle fag i efteråret 

2017.  
 
 
7.  Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 
 Studienævnet godkendte følgende ændringer i fagbeskrivelserne for faget Moot Court. 
 

Moot Court, Written Part (talent) – bachelorniveau: Ændring i fagtitel og forudsætninger 
Moot Court, Written Part (talent) – kandidatniveau: Ændring i fagtitel og forudsætninger 
Moot Court, Written Part – bachelorniveau: Ændring i forudsætninger 
Moot Court, Written Part – kandidatniveau: Ændring i forudsætninger 
 
Der vil i fagbeskrivelserne for faget på bachelorniveau blive tilføjet oplysning om, at det fortsat 
kræver en ansøgning om dispensation til studienævnet, hvis de studerende ønsker, at prøven i 
fagene Folkeret og International Private Law and International Trade Law bliver afviklet i 
henhold til særlig eksamensplan i forbindelse med deres deltagelse i faget Moot Court.  
 

 
8. Studieordninger (fast punkt) 
 Der var intet under dette punkt. 
 
 
9. Dispensationsudvalgets anvendelse  
 Studienævnet besluttede, at dispensationsudvalget fremadrettet vil mødes ca. en gang om 

måneden for at diskutere og forberede samt om muligt behandle udvalgte sager, herunder 
meritansøgninger.  

 
 
10.  Meritordningen for HA(jur.) til bacheloruddannelsen i Jura 
 Studielederen orienterede om, at meritordningen for HA(jur.)-studerende ikke kan fastholdes i den 

nuværende form på grund af loven om dobbeltuddannelse.  
 Studielederen er i kontakt med Dekansekretariatet ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet om 

muligheden for at oprette en meritordning på deltidsuddannelsen for Jura. Studielederen arbejder 
videre med denne løsningsmodel. Punktet vil derfor blive taget op igen på et kommende møde.  
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11. Eventuelt 
 Philip oplyste, at han var blevet kontaktet af en medstuderende vedrørende muligheden for 

Studenter kollokvium som bl.a. bruges på Aarhus Universitet. Philip sender oplysningerne til 
Studielederen, som vil undersøge om det måske kunne være interessant at anvende på vores 
uddannelser.  

 
 Ayo oplyste, at der har været en del kritiske artikler vedrørende den nye unitest og 

kønsdiskrimination i medierne.   
 Studielederen oplyste, at der i testen på uddannelserne udbudt af Studienævn for Jura er lagt 

mindre vægt på den kvantitative del, men at det stadig er noget studienævnet skal være 
opmærksomme på. 

  
 
 
 
 

           Jakob Juul-Sandberg 
Studienævnsformand     /                                  Diana Bredal Midskov 

                                                                                                Studienævnssekretær 
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