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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 21. februar 2017 

 
 
Tilstedeværende: 
Jakob Juul-Sandberg (Formand), Ulrike Barten (Studieleder), Ayo Næsborg-Andersen, Bassah 
Khalaf, Mathias Christensen (Næstformand), Philip Nybo Brenøe-Hansen, Anne Storm Sneftrup, 
Nicolai Kristoffer Larsen, Signe Bukdal Kristiansen og Diana Bredal Midskov 
(Studienævnssekretær).  
 
 
Fraværende med afbud: 
Rikke Gottrup (Vicestudieleder). 

 
 
Jakob indledte mødet med at byde velkommen til Bassah. 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 17. januar 2017. 
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger 
 
2.  Meddelelser 

 Pilotprojekt (1) 
Jakob og Diana orienterede om, at de digitale møder alligevel ikke vil blive kørt via 
SharePoint, og at der derfor vil blive arbejdet på at finde en ny digital løsning.  

 
 Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 
 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 Eftertilmelding til omprøve ved vintereksamen 2016/2017 (2) 

 
Meddelelser ud over dagsordenen. 
Meritordningen: 
Ulrike orienterede om, at der fortsat arbejdes på, om det er muligt at udbyde meritordningen for 
HA(jur.)-studerende til bacheloruddannelsen i Jura som en deltidsuddannelse.  
 
Studienævnssekretær: 
Diana oplyste, at Sabine Jørgensen, som har fungeret som studienævnssekretær for 
kandidatuddannelserne, i øjeblikket er blevet bedt om at løse andre opgaver i afdelingen, og 
derfor varetager Diana alle uddannelserne under Studienævn for Jura.  
 
Administrativ support til studienævnet: 
Jakob og Diana orienterede om, at Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i øjeblikket arbejder 
på at indføre ændringer i strukturen for den administrative support til studienævnet. 
Studienævnet vil blive orienteret nærmere, når omfanget af ændringerne er på plads.  
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 Sager behandlet i henhold til høringsrunde 
Der har ikke været behandlet sager i høringsrunde. 

 
 Sager behandlet af dispensationsudvalget 

Der har ikke været behandlet sager af dispensationsudvalget. 
 
Diana oplyste, at vi fortsat afventer en afklaring på, om det er muligt at flytte behandlingen af 
visse typer af dispensationssager til dispensationsudvalget.  
Studienævnet valgte derfor at afvente denne afklaring, inden der træffes nærmere beslutning 
om behandlingen af sagerne i dispensationsudvalget.  

 
 Sager behandlet af formanden: 
  

1. Ansøgning om deltagelse i omprøve 2017 / 5815 Godkendt 
2. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 5717 Godkendt 
3. Ansøgning om tilladelse til at aflevere skriftlig 

opgave efter afleveringsfristen 
2017 / 5797 Godkendt 

4. Ansøgning om deltagelse i omprøven 2017 / 5816 Godkendt 
5. Ansøgning om forlænget tid ved omprøven 2017 / 5715 Godkendt 
6. Ansøgning om tilladelse til at aflevere skriftlig 

opgave efter afleveringsfristen 
2017 / 4702 Godkendt 

7. Ansøgning om deltagelse i omprøven 2017 / 5351 Godkendt 
8. Ansøgning om deltagelse i omprøven 2017 / 5502 Godkendt 
9. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 3759 Godkendt 
10. Ansøgning om deltagelse i omprøven 2017 / 4716 Godkendt 
11. Ansøgning om framelding af fag/prøver 2017 / 4071 Godkendt 
12. Ansøgning om dispensation i forhold til 

specialeforsvaret 
2017 / 4073 Godkendt 

13. Ansøgning om deltagelse i omprøven 2017 / 3409 Godkendt 
14. Ansøgning om afholdelse af prøve i udlandet 2017 / 3412 Godkendt 
15. Ansøgning om forlænget tid ved sommereksamen 

2017 
2017 / 4122 Godkendt 

16. Ansøgning om at 3. prøveforsøg aflægges i 
januar/februar 2017 

2017 / 29 Godkendt 

17. Ansøgning om tilmelding til prøve 2017 / 2534 Godkendt 
18. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

praktikophold 
2017 / 3322 Godkendt 

19. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 
praktikophold 

2017 / 2537 Godkendt 

20. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 2539 Godkendt 
21. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

praktikophold 
2017 / 1783 Godkendt 

22. Ansøgning om deltagelse i omprøven 2017 / 2730 Godkendt 
23. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 3341 Godkendt 
24. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

praktikophold 
2017 / 1367 Godkendt 

25. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 1806 Godkendt 
26. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

praktikophold 
2017 / 1905 Godkendt 

27. Ansøgning om framelding af fag/prøver 2017 / 977 Godkendt 
28. Ansøgning om udsættelse af 2. prøveforsøg til 

specialet i august 2017 
2017 / 1900 Godkendt 
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29. Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven 2017 / 3449 Godkendt 
30. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 3320 Godkendt 
31. Ansøgning om deltagelse i omprøven 2017 / 2729 Godkendt 
32. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 3417 Godkendt 
33. Ansøgning om deltagelse i omprøven 2017 / 3408 Godkendt 
34. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding 2017 / 3414 Godkendt 
35. Ansøgning om forlænget tid 2017 / 3340 Godkendt 
36. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding 2017 / 3405 Godkendt 
37. Ansøgning om deltagelse i omprøven 2017 / 3406 Godkendt 
38. Ansøgning om deltagelse i omprøven 2017 / 1845 Godkendt 
39. Ansøgning om ekstraordinær prøve 2017 / 1847 Godkendt 
40. Ansøgning om deltagelse i omprøven  2017 / 1846 Godkendt 
41. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 1385 Godkendt 

 
 
3. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 
 Der var intet under dette punkt. 
 
 
4. Dispensationer (lukket punkt) 
 

1. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2017 / 1371 Godkendt 
2. Ansøgning om deltagelse i omprøven, august 2017 2016 / 100270 Godkendt 
3. Ansøgning om godkendelse af alternativ 

studieplan 
2016 / 100269 Godkendt 

4. Ansøgning om godkendelse af alternativ 
studieplan 

2017 / 3422 Godkendt 

5. Ansøgning om fritagelse fra eksamensbetingelse 2017 / 26 Afvist 
6. Ansøgning om fritagelse fra eksamensbetingelse 2017 / 12 Afvist 
7. Ansøgning om tilladelse til at følge faget på Jura 

BA 
2017 / 4700 Godkendt 

8. Ansøgning om endelig godkendelse af 
praktikophold 

2017 / 4955 Godkendt 

9. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2017 / 4575 Godkendt 
10. Ansøgning om overflytning til ny studieordning 2017 / 4871 Godkendt 
11. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

meritoverførsel 
2017 / 4861  Godkendt 

12. Ansøgning om godkendelse af merit 2017 / 3325 Kræver yderligere 
behandling 

13. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 1370 Kræver yderligere 
behandling 

14. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 4066 Afvist 
15. Ansøgning om godkendelse af alternativ 

studieplan 
2017 / 4068 Godkendt 

16. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2017 / 4067 Godkendt 
17. Ansøgning om fagtilmelding/afmelding 2017 / 3420 Godkendt 
18. Ansøgning om afholdelse af ekstraordinær prøve 2017 / 3484 Delvist 

imødekommet 
19. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2017 / 2333 Godkendt 
20. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

praktikophold 
2017 / 1796 Godkendt 

21. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 4072 Godkendt 
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22. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2017 / 5036 Godkendt 
23. Ansøgning om godkendelse af alternativ 

studieplan 
2017 / 5106 Kræver yderligere 

behandling 
24. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 5040 Godkendt 
25. Ansøgning om fagtilmelding/afmelding 2017 / 5045 Godkendt 
26. Ansøgning om forlænget tid ved sommereksamen 

2017 
2017 / 5054 Godkendt 

27. Ansøgning om afholdelse af prøve i udlandet 2017 / 696 Delvist 
imødekommet 

28. Ansøgning om yderligere prøveforsøg og 
udsættelse af afleveringsfristen for 
Bachelorprojekt 

2017 / 5122 Godkendt 

29. Ansøgning om afholdelse af prøve 2017 / 1808 Godkendt 
30. Ansøgning om forlænget tid ved sommereksamen  2017 / 5236 Godkendt 
31. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 5255 Godkendt 
32 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 5348 Afvist 
33. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel 2017 / 5498 Godkendt 
34. Ansøgning om yderligere prøveforsøg og ændret 

prøveform 
2017 / 4703 Delvist 

imødekommet 
35. Ansøgning om yderligere prøveforsøg og 

forlænget tid 
2017 / 5497 Delvist 

imødekommet 
36. Ansøgning om forlænget tid ved omprøven 2017 / 4706 Godkendt 
37.  Ansøgning om fritagelse for engelsksproget fag 2017 / 7808 Afvist 
38. Ansøgning om tilladelse til at skrive og forsvare 

speciale på engelsk 
2017 / 6542 Delvist 

imødekommet 
 
 
 Ansøgning om dispensation: 

I forbindelse med ansøgninger om dispensation til særlige prøvevilkår har der på studiernes 
hjemmeside under punktet Ansøgningsskemaer og blanketter hidtil stået, at studerende, ved 
ansøgning, skulle vedlægge lægeerklæring, udtalelse fra officiel støtteperson, VIP, 
Specialpædagogisk støtte (SPS) eller lignende.  
 
Studienævnet besluttede at ændre teksten til, at ansøgningen skal være vedlagt lægeerklæring 
eller andre udtalelser fra relevante fagpersoner.  
 

 
5. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Studienævnet tog indberetningerne til efterretning uden yderligere bemærkninger. 
 
 
6. Henvendelse vedr. fag (lukket punkt) 

Studienævnet har modtaget en henvendelse fra en studerende vedrørende opgaverne og de 
fysiske vilkår under en prøve ved vintereksamen, januar 2017.  
Studienævnet besluttede, at Ulrike svarer den studerende på henvendelsen og orienterer 
fagansvarlig.  

 
 
7. Studieordninger (fast punkt) 

Studieordningen for cand.jur. på deltid er blevet tilrettet pga. af rettelser fra Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet og en indførelse af en tidsfrist for uddannelsen.  
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Studienævnet godkendte studieordningen med bemærkning om, at de studerende ikke kan få 
SU under uddannelsen, og at teksten i punkt 4.3.7 Kandidatspecialet derfor skal ændres fra:  
 
”Specialearbejde må ikke honoreres med løn, da det er en ECTS-bærende aktivitet, og der samtidigt 
kan udbetales SU til den studerende. Der kan i forbindelse med forløbet ydes tilskud til afholdte 
udgifter eller en månedlig ydelse til dokumenterede udgifter. Ydes der refusion, skal den studerende 
undersøge, om værdien heraf er skattepligtig.”  

 
Til: 

 
”Specialearbejde må ikke honoreres med løn, da det er en ECTS-bærende aktivitet.  
Der kan i forbindelse med forløbet ydes tilskud til afholdte udgifter eller en månedlig ydelse til 
dokumenterede udgifter. Ydes der refusion, skal den studerende undersøge, om værdien heraf er 
skattepligtig.”  

 
Diana sørger for at foretage rettelsen og sende studieordningen til godkendelse hos Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet.  

 
 
8. Studiefremdriftsreformen 
 Der var intet under dette punkt.  
 
 
9. Eventuelt 
 Der var intet under dette punkt. 
 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 13.53 
 
        Jakob Juul-Sandberg 
       Formand     / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 
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