
                                                                                      

Side 1 af 4 

              STUDIENÆVN FOR JURA 
              13. februar 2012 
 
 
 

Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 7. februar 2012 

 
Tilstedeværende: 

 Ole Hammerslev, Hans Viggo Godsk Pedersen, Bugge T. Daniel, Camilla Hørby Jensen,  
 Lone Hansen, Michael Buch Christensen, Josephine Ingholt Winther, Lars Mygind Bojsen, 
 Peter Sand, Elena Larsen (faglig vejleder), Diana Bredal Midskov (sekretær),  
 Charlotte Visbech Madsen (referent). 
 

Fraværende med afbud: 
 Gitte Skou, Frederik Bjørnsen. 
 

 
Studienævnsformanden startede med at byde velkommen til Diana, som pr. 1. februar er ansat 
som studienævnssekretær. 
Studienævnet foretog en kort præsentationsrunde. 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 3. januar 2012 
 Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
 
 
2. Meddelelser 
 

 Juridisk karrieredag (5) 
29. marts kl. 10-14 afholdes karrieredag og valgfagsmesse. Der vil være fælles velkomst i 
O100, hvor repræsentanter fra erhvervslivet er inviteret til bl.a. at snakke om, hvilke 
jobkvalifikationer, de lægger vægt på. 
Herefter karrieredag og valgfagsmesse. Arrangementet afsluttes med oplæg af faglige 
vejledere og KarriereCentret. 
 

 Åbent hus (6) 
Der er indsendt foreløbigt program. Endeligt program sammensættes af Link. 

 
 Kvote 2 samtaler (7) 
Foregår 21.-23. maj for jura og 24. maj for HA(jur.). 
 

 Der var ingen kommentarer til følgende meddelelser: 
  Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 Opfølgning på bachelorfoldere (1) 
 Godkendelse af formand, næstformand og studieleder (2) 
 Administrativ vejledning til digitale eksamener med egen pc (3) 
 Præsentation af ny organisering af Fællesområdet ved Syddansk Universitet (4) 

 
 
Meddelelser ud over dagsorden 
 Prøveforløb ved eksamen i Civilproces og anden konfliktløsning. 
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 Sager behandlet i henhold til høringsrunde 
 Der var ingen kommentarer til sager behandlet i henhold til høringsrunde: 

 Udkast til ændring af uddannelsesbekendtgørelsen (bachelor- og kandidatuddannelser) 
 Forfatningsret, ændret prøveform 

 
 
 Sager behandlet af formanden 

Studienævnsformanden forklarede kort, at det pga. korte frister i forhold til eksamensdatoer 
havde været nødvendigt at behandle en række sager uden om det nedsatte udvalg. 
 

 (1)  ansøgning om forsinket tilmelding til vintereksamen, februar 2012 godkendt. 
 (2)  ansøgning om ændring af prøveform ved vintereksamen, februar 2012 godkendt. 
 (3)  ansøgning om 4. eksamensforsøg ved vintereksamen, februar 2012 godkendt. 
 (4)  ansøgning om 4. eksamensforsøg ved vintereksamen, februar 2012 godkendt. 
 (5)  ansøgning om 5. eksamensforsøg ved vintereksamen, februar 2012 godkendt. 
 (6)  ansøgning om 4. eksamensforsøg ved vintereksamen, februar 2012 godkendt. 
 (7)  ansøgning om 4. eksamensforsøg ved vintereksamen, februar 2012 godkendt. 
 (8)  ansøgning om 5. eksamensforsøg ved vintereksamen, februar 2012 godkendt. 
 (9)  ansøgning om deltagelse i ekstraordinær eksamen, januar 2012 godkendt. 
 (10) ansøgning om tilladelse til eksamensforsøg ved reeksamen godkendt. 
 (11) ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspeciale godkendt. 
 (12) ansøgning om deltagelse i reeksamen i februar 2012 godkendt. 
 (12) ansøgning om deltagelse i ekstraordinær eksamen, januar 2012 godkendt. 
 (13) ansøgning om for sen fag- og eksamenstilmelding godkendt. 
 (14) ansøgning om tilladelse til eksamensforsøg ved reeksamen godkendt. 
 (15) ansøgning om deltagelse i reeksamen i februar 2012 godkendt. 
 (16) ansøgning om deltagelse i reeksamen i februar 2012 godkendt. 
 (17) ansøgning om deltagelse i reeksamen i februar 2012 godkendt. 
 (18) ansøgning om tilladelse til eksamensforsøg ved reeksamen godkendt. 
 (19) ansøgning om deltagelse i reeksamen i februar 2012 godkendt. 
 (20) ansøgning om deltagelse i reeksamen i februar 2012 godkendt. 
 (21) ansøgning om deltagelse i reeksamen i februar 2012 godkendt. 
 (22) ansøgning om deltagelse i reeksamen i februar 2012 godkendt. 
 
 
3. Udpegning af studenterrepræsentant til deltagelse i møder i Studenterforum 
 Josephine Ingholt Winther vil gerne deltage i næstkommende møde 
 
 
4. Fagbeskrivelser (fast punkt) 

Studienævnet diskuterede udkastet til ny fagbeskrivelse i faget Artikelskrivning, der vil 
indgå som del af talentprogrammet. 
Fagbeskrivelserne i talentprogrammet er på lige fod med øvrige fagbeskrivelser og skal 
overholde kvalifikationsrammens kriterier (viden, færdigheder og kompetencer). 
Det blev oplyst, at alle større faglige områder skal repræsenteres i talentprogrammet. 
Fagbeskrivelsen i Artikelskrivning bliver endeligt godkendt senere på foråret sammen med 
de øvrige fagbeskrivelser. 
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5. Studieordninger (fast punkt) 
 Fakultetet har godkendt kandidatstudieordninger, cand.merc.(jur.) og cand.jur. 
 Studienævnet havde ingen kommentarer.  
  
 
6. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Der var ingen kommentarer til dette punkt. 
 
 
7. Dispensationer (lukket punkt) 
 (1)  ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold godkendt. 
 (2)  ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold godkendt. 
 (3)  ansøgning om faget civilproces og anden konfliktløsning som selvstudium godkendt. 
 (4)  forsinket tilmelding til bachelorprojekt godkendt. 
 (5)  ansøgning til optagelse under Tompladsordningen godkendt. 
 (6)  ansøgning om dispensation for deltagelsespligten ved 1. årsprøven godkendt. 
 (7)  ansøgning om deltagelse i eksamen, juni 2012 godkendt. 
 (8)  ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2012 godkendt. 
 (9)  ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2012 godkendt. 
 (10) ansøgning om bedømmelse af obligatorisk opgave godkendt. 
 (11) ansøgning om 4. eksamensforsøg ved vintereksamen, februar 2012 godkendt. 
 (12) ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2012 godkendt. 
 (13) ansøgning om 4. eksamensforsøg ved vintereksamen, februar 2012 godkendt. 
 (14) ansøgning om alternativt valgfag godkendt. 
 (15) ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt valgfag godkendt. 
 (16) ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2012 godkendt. 
 (17) ansøgning om godk. af udenlandsk studieprograms relevans for uddannelsen godkendt.  
 (18) ansøgning om forhåndstilkendegivelse på merit færdigbehandles af faglig vejleder.  
 (19) ansøgning om overførsel af merit godkendt. 
 (20) ansøgning om endelig merit afventer udtalelse fra fagansvarlig. Studienævnsformanden  
    færdigbehandler. 
 (21) ansøgning om intern gæstestuderende hos deltidsstudie afvises. 
 (22) ansøgning om 2. eksamensforsøg ved sommereksamen, juni 2012 godkendt. 
 (23) vurdering af adgangskrav til optagelse på cand.merc.jur. færdigbehandles af faglig  
    vejleder. 
 (24) ansøgning om endelig merit godkendt. 
 (25) ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2012 godkendt. 
 (26) ansøgning om 6. eksamensforsøg ved vintereksamen, februar 2012 godkendt. 
 (27) ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2012 godkendt. 
 (28) ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2012 godkendt. 
 (29) ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2012 godkendt. 
 (30) ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2012 godkendt. 
 (31) ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2012 godkendt. 
 (32) ansøgning om 4. og 5. eksamensforsøg ved vintereksamen, februar 2012 godkendt. 
 (33) ansøgning om forhåndsgodkendelse af study abroad på 5. semester godkendt. 
 (34) ansøgning om forhåndsgodkendelse af study abroad på 5. semester godkendt. 
 (35) ansøgning om 4. eksamensforsøg godkendt. 
 (36) ansøgning om overførsel af merit godkendt. 
 (37) ansøgning om udsættelse af ekstraordinær omprøve godkendt. 
 (38) ansøgning om udsættelse af ekstraordinær omprøve godkendt. 
 (39) ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2012 godkendt. 
 (40) ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2012 godkendt. 
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 (41) ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2012 godkendt. 
 (42) ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2012 godkendt. 
 (43) ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2012 godkendt. 
 (44) ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2012 godkendt. 
 (45) ansøgning om administrativ indskrivning og meritoverførsel færdigbehandles af 
    studienævnsformanden. 
 (46) ansøgning om overførsel af merit godkendt. 
 (47) ansøgning om nye fag på erasmus-semester delvist godkendt. 
 (48) ansøgning om bedømmelse af opgave godkendt. 
 (49) ansøgning om bedømmelse af opgave godkendt. 
 (50) ansøgning om dispensation om ETCS godkendt. 
 (51) ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2012 godkendt. 
 (52) ansøgning om afklaring af meritoverførsel godkendt. 
 (53) ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2012 godkendt. 
 
 
8. Eventuelt 
 

 Studienævnsformanden oplyste, at han og institutlederen har afholdt møde med ældste 
årgang på Jura på Deltid, hvor kandidatuddannelsen Jura på Deltid blev diskuteret. 
Obligatoriske kandidatfag kan også udbydes lørdag modsat turnus af dagstudierne.  
På forespørgsel kan de mest efterspurgte valgfag også udbydes lørdag. Ved mødet blev 
tilkendegivet, at der er ønske om et engelsksproget valgfag i efterårssemestret 2012. 
Der bliver herved en pulje af fag, der udbydes lørdage, og som kan udbydes for alle 
kandidatstuderende.  
 

 Den interne Procedurekonkurrence kører 12. april.  
Studienævnets studenterrepræsentanter blev opfordret til at reklamere for konkurrencen 
blandt medstuderende.  

 
 
 
Mødet sluttede kl. 13:35. 
 
 
 
       Hans Viggo Godsk Pedersen 
       Studienævnsformand    /  Charlotte Visbech Madsen 
            Referent 


