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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 10. april 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, Gitte Skou, Emmi Warming (faglig vejleder), Frederik Bjørnsen 
(faglig vejleder), Sabine Jørgensen (sekretær), Diana Bredal Midskov (sekretær). 
 

Fraværende med afbud: 
  
 
 

1. Godkendelse af referat af møde den 13. marts 2012 
 
 Referatet blev godkendt med følgende præcisering under punkt 3: 
 

”Studienævnet understreger vigtigheden af, at de studerende, i perioden 20-30 
maj/november, tilmelder sig de 3 højeste prioriterede fag, da disse vil danne baggrund 
for hvilke fag der udbydes i det efterfølgende semester. De studerende vil senere kunne 
tilmelde sig yderligere fag.”  

 
2. Meddelelser 
 Der var ingen bemærkninger til følgende punkter:  

 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 Studieordning, cand.merc.aud. fra 1. september 2013 (1) 

 
 Meddelelser ud over dagsordnen 

 Der var ingen bemærkninger til følgende punkter: 
 Undervisningspris og Forskningsformidlingspris 2012 
 Pressemeddelelse om frihed til at indføre gruppeprøver 
 Ole fortalte at der har været mange deltagere til årets karrieredag og takkede Juridisk 

Forening for den store hjælp i forbindelse med afholdelsen af denne. 
 
 Sager behandlet i henhold til høringsrunde 

  Eksamensplan for sommereksamen 2012. 
 
 Sager behandlet af formanden: 

(1)    Ansøgning om deltagelse i reeksamen i april 2012 – godkendt 
(2)    Ansøgning om deltagelse i reeksamen i april 2012 – godkendt 
(3)   Ansøgning om deltagelse i reeksamen i april 2012 – godkendt 
(4)    Ansøgning om meritoverførsel 
(5)    Ansøgning om endelig meritoverførsel 
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3. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 
 Bugge orienterede kort om baggrunden for Talentudviklingsprogrammet. 
 

Følgende fagbeskrivelser til Talentudviklingsprogrammet blev godkendt med forbehold 
for fejl og mangler i forhold til fakultetets skabelon og regler, og det blev overladt til 
VIP-repræsentanterne i Studienævnet, at sikre de fornødne justeringer hos de 
fagansvarlige.  
 
  Forskningseksamen 
  Forhandlingsspil 
  Forhandlingskonkurrence 

  
4. Studieordninger (fast punkt) 
 Intet under dette punkt. 
 
5. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Intet under dette punkt. 
 
6. Dispensationer (lukket punkt) 
(1)  Ansøgning om ekstraordinær eksamen - godkendt 
(2)  Ansøgning om deltagelse i ordinær eksamen på Åben uddannelse - godkendt 
(3)  Ansøgning om ændring af afleveringsfrist for seminaropgave - godkendt 
(4)  Ansøgning om deltagelse i eksamen i januar 2013 - afvist 
(5)  Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – afvist 
(6)  Ansøgning om endelig meritoverførsel - godkendt 
(7)  Ansøgning om ekstraordinær eksamen ved sommereksamen 2012 - godkendt 
(8)  Ansøgning om forlænget tid til kandidatspecialet – der indhentes yderligere oplysninger 
(9)  Ansøgning om endelig meritoverførsel - godkendt 
(10)  Ansøgning om forlænget tid ved eksamen - godkendt 
(11) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit - godkendt 
(12) Ansøgning om deltagelse i reeksamen i august 2012 - godkendt 
(13) Ansøgning om udskydelse af afleveringsfrist for kandidatspeciale - afvist 
(14) Ansøgning om udskydelse af eksamen i sidste fag til august - afvist 
 
7. Eventuelt 
 Intet under dette punkt. 

 
  

 
Mødet sluttede kl. 12.55 
 
 
       Hans Viggo Godsk Pedersen 
       Studienævnsformand    /  Diana Bredal Midskov 
            Referent  
  


