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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 11. september 2012 

 
 
Tilstedeværende: 

Ole Hammerslev, Hans Viggo Godsk Pedersen, Camilla Hørby Jensen, Lars Mygind Bojsen, 
Bugge T. Daniel, Josephine Ingholt Winther, Lone Hansen, Emmi Warming (faglig vejleder), 
Frederik Bjørnsen (faglig vejleder), Diana Bredal Midskov (sekretær) 
 

Fraværende med afbud: 
 Gitte Skou, Michael Buch Christensen 
 
Fraværende uden afbud: 
 Peter Sand 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 19. juni 2012 
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
2. Meddelelser 
 

 Ny bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (3) 
Punktet blev udskudt og tages op på næste studienævnsmøde. 
 

 Fremtidig deltagelse i studienævnsaktiviteter (7) 
Michael Buch Christensen har valg at udtræde af studienævnet. Der skal derfor indstilles en 
studerende som repræsentant for HA(jur.) og cand.merc.(jur.)-studiet. 
Studenterrepræsentanterne blev opfordret til at finde en kandidat til posten. 
 

 Der var ingen bemærkninger til følgende punkter: 
 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 Godkendelse af studieordninger (1) 
 Eksamensplanlægning, mail fra studerende (2) 
 Vedtægt for Syddansk Universitet (4) 
 Buddy-ordning for internationale studerende (5) 
 Equis akkreditering (6) 
 Bilag til studieordning over sammenkædning samt skematisk oversigt over prøveformer (8) 
 Pressemeddelelse: Regeringen vil have mere kvalitet i universitetsuddannelserne (9) 

 
 
 Meddelelser udover dagsordnen 
 Der var ingen bemærkninger til følgende punkter: 
 

 Orientering om orlov fra prodekanen 
 Årshjul for faget Civilproces og anden konfliktløsning 
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 Sager behandlet i henhold til høringsrunde 

Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 
 
 
 Sager behandlet af dispensationsudvalget 
 Ved udsendelse af dagsordnen er 11 sager behandlet (svarbreve vedlagt mødemappen). 

Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 
 
 
 Sager behandlet af formanden: 
 Ved udsendelse af dagsorden er 69 sager behandlet (svarbreve vedlagt mødemappen). 

 
Bugge T. Daniel gjorde opmærksom på, at det var mange sager, der var blevet 
formandsbehandlet. 
 
Formanden redegjorde for, at det hovedsageligt var ansøgninger om forsinket eksamens-
tilmelding og ansøgning om 4. eksamensforsøg, der var blevet formandsbehandlet. 

 
 
3. Studieledelse 

Formanden orienterede om, at Studieleder Ole Hammerslev har søgt om orlov fra 
studielederposten. Formanden orienterede ligeledes om, at han, overfor fakultetet, har indstillet 
Camilla Hørby Jensen som konstitueret studieleder i perioden. 
 
Studienævnet godkendte, at Camilla Hørby Jensen indtræder i studielederposten. 

 
 
4. Opfølgning på studieledermøde vedr. bachelorprojekter 

Der er blevet sendt et forslag ud, som opfølgning på studieledermødet den 12. juni 2012,  om 
et forslag til fælles praksis vedr. administration af bachelorprojekter herunder, at der ikke skal 
kunne skiftes emne eller vejleder, før et komplet eksamensforløb er gennemført. 
 
Studienævnet besluttede at tage afstand fra forslaget, da studienævnet ikke oplever nogen 
problemer omkring vejlederforløbet på bachelorprojekt.  

 
 
5. Projektledelse og konsulentrollen (lukket punkt) 
 Det blev besluttet at kontakte Studienævn for Økonomi for en kommentar. 
 
 
6. Eksamensformer og betingelser 

Formanden orienterede om, at der kan være et problem i forhold til de studerende, der af 
forskellige grunde som fx praktik eller udenlandsophold, ikke har mulighed for at deltage i 
eksamen i fag uden at have deltaget i undervisningen 
Det fremgår af flere fagbeskrivelser, at det er en eksamensbetingelse at have deltaget i 
gruppeprojekter eller fremlæggelser. 
 
Studienævnet diskuterede dette og besluttede, at den studerende kan kontakte fagansvarlig med 
forslag til en pragmatisk løsning, der tilgodeser den studerende og fagbeskrivelsen. Hvis der 
ikke kan findes en løsning, kan den studerende søge studienævnet om tilladelse til ændrede 
vilkår for den pågældende eksamen. 
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7. Evalueringsresultater F12 

Studienævnet diskuterede resultaterne af evalueringen af undervisningen for forår 2012, og 
studielederen vil kontakte institutlederen for eventuel kontakt til fagansvarlig i de fag, hvor der 
har været meget kritik i evalueringen. 

 
 
8. Undervisningsevaluering E12 

Studielederen orienterede om, at fakultetet fra efteråret 2012 har indført en fælles digital 
evaluering. I denne evaluering vil der indgå nogle spørgsmål fra fakultetet, og studienævnet 
skal ligeledes fremsende spørgsmål til denne fælles evaluering. 
 
Studienævnet besluttede at køre videre med de spørgsmål, der er blevet udarbejdet i forbindelse 
med evalueringen af undervisningen i forår 2012. 
 
Studienævnet diskuterede ligeledes den mundtlige midtvejsevaluering, der ifølge instituttets 
evalueringsstrategi skal gennemføres.  

 
 
9. Høring om bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning 
 

Som et led i Syddansk Universitets strategiske indsatsområde De studerende i centrum er der 
udarbejdet et udkast til bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning. 
Udkastet er blevet sendt i høring hos studienævnet. 
 
Studienævnet diskuterede udkastet, og Studielederen udarbejder et svar til fakultetet. 

 
 
10. Sommerskoler 

Studienævnet diskuterede, om der kunne være interesse for at udbyde fag som sommerskole, 
som det sker på flere andre uddannelser på det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 
 
Studenterrepræsentanterne gav udtryk for, at kurser som fx Legal English med fordel kunne 
tilbydes som sommerskole.  

 
 
11. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 
 Følgende fagbeskrivelser er godkendt i høringsrunde: 

 Juridisk metode, jura på deltid 
 Juridisk metode 
 Bachelorprojekt, jura på deltid 
 Praktikophold, 15 ECTS 
 Praktikophold, 20 ECTS 
 Selskabsret, Jura på deltid 
 Kapitalselskaber 
 International Corporate Governance 
 European Company Law 
 Insolvens og rekonstruktionsret 
 Selskabsret 
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12. Studieordninger (fast punkt) 
 Intet under dette punkt. 
 
 
13. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Ingen bemærkninger til dette punkt. 
 
 
14. Dispensationer (lukket punkt) 

 Brev fra fagansvarlig 
1) Ansøgning om forlænget tid ved eksamen - godkendt 
2) Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel - godkendt 
3) Ansøgning om at skrive speciale før sidste fag er afsluttet - afvist 
4) Ansøgning om endelig meritoverførsel - godkendt 
5) Ansøgning om at skrive speciale med 50% jura og 50% økonomi sammen med studerende 

fra cand.merc. international marketing - godkendt 
6) Ansøgning om forlængelse af 1 årsprøven samt 5. eksamensforsøg - godkendt 
7) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist godkendt 
8) Ansøgning om 4. eksamensforsøg - godkendt 
9) Ansøgning om ekstraordinær eksamen - godkendt 
10) Ansøgning om 7. eksamensforsøg og alternativ prøveform – delvist godkendt 
11) Ansøgning om forlængelse af 1. årsprøven samt 5. eksamensforsøg - godkendt 
12) Ansøgning om endelig meritoverførsel - godkendt 
13) Ansøgning om annullering af forsøg - godkendt 
14) Ansøgning om endelig meritoverførsel - godkendt 
15) Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – godkendt 
16) Ansøgning om endelig meritoverførsel - godkendt 
17) Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – delvist godkendt 
18) Ansøgning om ekstraordinær eksamen - godkendt 
19) Ansøgning om endelig meritoverførsel - godkendt 
20) Ansøgning om 4. eksamensforsøg - godkendt 
21) Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspeciale - godkendt 
22) Ansøgning om deltagelse i reeksamen - godkendt 
23) Ansøgning om deltagelse i fjerneksamen – kræver yderligere behandling 
24) Ansøgning om endelig meritoverførsel – delvist godkendt 
25) Ansøgning om endelig meritoverførsel - afvist 
26) Godkendelse af praktikophold - godkendt 
27) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist godkendt 
28) Ansøgning om at få slettet en case - afvist 
29) Ansøgning om dispensation for at kandidatspecialet afslutter uddannelsen - godkendt 
30) Ansøgning om forlængelse af fristen for beståelse af 1. årsprøven samt ansøgning om 5.    

 eksamensforsøg - godkendt 
31) Ansøgning om at annullere karakter for faget Forbrugerret - afvist 
32) Ansøgning om endelig meritoverførsel – delvist godkendt 
33) Ansøgning om eksamen på dansk - afvist 
34) Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan - godkendt 
35) Ansøgning om tilladelse til forsinket aflevering af vejlederaftale - godkendt 
36) Ansøgning om tilladelse til forsinket aflevering af vejlederaftale - godkendt 
37) Ansøgning om endelig meritoverførsel - godkendt 
38) Ansøgning om endelig meritoverførsel - godkendt 
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15. Efterårets møder 

På grund af den fremskredne tid, blev det aftalt at planlægge næste møde og udskyde 
planlægningen af resten af efterårets møder til mødet i oktober. 

 
 Næste studienævns møde vil blive afholdt den 3. oktober 2012. 
 
 
16. Eventuelt 

Faglig vejleder Emmi Warming spurgte, om der er en frist for, hvor lang tid studerende på jura 
på deltid må være om at færdiggøre studiet. Formanden orienterede om, at det er der ikke. 
 
Studienævnet talte kort om, at der har været stor søgning til Jurastudiet på deltid i år og 
overvejer at tage ansøgningsforløbet op på et senere møde. 

 
 
Mødet sluttede 14.20 
 
 
 
 
  
  
 
        Hans Viggo Godsk Pedersen 
       Studienævnsformand   / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 


