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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 19. juni 2012 

 
 

Tilstedeværende: 
Ole Hammerslev, Hans Viggo Godsk Pedersen, Camilla Hørby Jensen, Lars Mygind Bojsen, 
Gitte Skou, Bugge T. Daniel, Emmi Warming (faglig vejleder), Frederik Bjørnsen (faglig 
vejleder), Diana Bredal Midskov (sekretær). 
 

Fraværende med afbud: 
 Peter Sand, Josephine Ingholt Winther, Lone Hansen, Michael Buch Christensen. 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 8. maj 2012 
 Referatet blev godkendt. 
 
 
2. Meddelelser 
 

 Retningslinjer til studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab (5) 
Retningslinjerne for digital eksamen som Juridisk Institut tidligere har udarbejdet er blevet 
erstattet af fakultets regler. Fakultetet har taget udgangspunkt i Juridisk Instituts eksisterende 
regler og der er derfor ikke mange ændringer i forhold til det tidligere regelsæt. 
 
Fakultetet har besluttet, at lave et sæt regler gældende for hele fakultetet således, at der kun er 
et sted, der skal justeres ved eventuelle ændringer. 

 
 Fjernstudie (6) 

Der er blevet indkøbt teknisk udstyr til at kunne optage undervisningen i HD-kvalitet og der 
er blevet udført tekniske test.  Det vil nu være muligt, at vise optagelserne HD-kvalitet 
svarende til en tv-udsendelse. 
 
I forbindelse med fjernstudiet er der blevet udarbejdet en copyrighttekst som fjernstuderende 
skal acceptere, inden de kan komme videre til siden med undervisningsmaterialerne. 
 
Fjernstudiet tilbydes til studerende på Jura på deltid. Det er et ekstra tilbud og prisen på Jura 
på deltid forbliver derfor uændret.  
 
Der er for nuværende ikke planer om, at tilbyde denne form for studie for heltidsstuderende. 

 
 EQUIS opfølgning (9) 

Fakultetet har haft besøg af det europæiske akkrediteringssystem EQUIS da Fakultetet ønsker, 
at blive EQUIS akkrediteret. Den endelige beslutning fra EFMD om, hvorvidt fakultetet 
bliver indstillet til at arbejde med EQUIS-akkreditering, vil blive besluttet på et møde den 5. 
juni 2012.  
 

 Dimittendafslutningen(10) 
Der er stadig plads til flere i lokalet til årets dimittendafslutning den 29. juni 2012, så derfor 
vil der blive annonceret for dimittendafslutningen igen. 
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Studienævnet indstiller i denne forbindelse en pris til en studerende, som har ydet en 
ekstraordinær indsats for studiemiljøet. Ole Hammerslev efterspurgte kandidater til denne pris 
og anmodede om, at få besked om eventuelle kandidater senest den 22. juni 2012. 
 

 Legal English (11) 
Ole Hammerslev orienterede om, at faget bliver udbudt igen i efteråret med tilmeldingsfrist 1. 
august 2012. 

 
 Der var ingen bemærkninger til følgende punkter: 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 Indberetning af internationale studerende (1) 
 CBS’ skriftlige eksaminer træder ind i det 21. århundrede (2) 
 Orienteringsbrev til universiteterne om proces ved ændring af UI –forhold (3) 
 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved 

universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) (4) 
 Censorbeskikkelse (7) 
 Lørdagsundervisning på cand.jur. (8) 

 
 
 Meddelelser ud over dagsorden 

 Valgfag, efteråret 2012 
Ole Hammerslev orienterede om, at det ser godt ud med antallet af tilmeldte til efterårets 
valgfag og de fleste fag vil blive udbudt med 30 timer. 

 
 Der var ingen bemærkninger til følgende punkter: 

 Talent skal udvikles på alle uddannelsesniveauer 
 Eksamen i skatteret, 13. juni 2012 

 
 
 Sager behandlet i henhold til høringsrunde 

 Læseplaner til godkendelse 
 Dispensationsansøgning om kandidatforsvar 

 
Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 
 

 
 Sager behandlet af dispensationsudvalget 
 Ved udsendelse af dagsordnen er 2 sager behandlet (svarbreve vedlagt mødemappen). 

(1) Ansøgning om deltagelse i reeksamen – delvist godkendt 
(2) Ansøgning om forlænget tid ved sommereksamen 2012 – godkendt 

 
 Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 
 
 
 Sager behandlet af formanden: 
 

(1) Ansøgning om deltagelse i reeksamen – godkendt 
(2) Ansøgning om forlænget tid ved eksamen – godkendt 
(3) Ansøgning om genindskrivning på studiet samt forlængelse af fristen for beståelse af 

1.årsprøven – godkendt 
(4) Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for bachelorprojekt – godkendt 
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(5) Ansøgning om forlænget tid ved eksamen – godkendt 
(6) Tillæg til studienævnets afgørelse – godkendt 
(7) Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspeciale – godkendt 
(8) Ansøgning om deltagelse i reeksamen - godkendt 
(9) Ansøgning om deltagelse i reeksamen – godkendt 

(10) Ansøgning om 4. eksamensforsøg ved sommereksamen, juni 2012 – godkendt 
(11) Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspeciale – godkendt 
(12) Ansøgning om deltagelse i reeksamen – godkendt 
(13) Ansøgning om forsinket tilmelding til sommereksamen, juni 2012 – godkendt 
(14) Ansøgning om at forblive på studiet – godkendt 
(15) Ansøgning om deltagelse i reeksamen – godkendt 
(16) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold – rettelse – godkendt 
(17) Ansøgning om deltagelse i reeksamen – godkendt 
(18) Ansøgning om genindskrivning og forlængelse af fristen for beståelse af 1. årsprøven – 

 godkendt 
(19) Overskridelse af uddannelsens normerede ECTS – godkendt 
(20) Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspeciale - godkendt 
(21) Ansøgning om forlænget tid ved eksamen – godkendt 
(22) Ansøgning om forsinket tilmelding til sommereksamen, juni 2012 - godkendt 
(23) Ansøgning om deltagelse i reeksamen – godkendt 
(24) Ansøgning om deltagelse i reeksamen – godkendt 
(25) Ansøgning om forsinket tilmelding til sommereksamen, juni 2012 – godkendt 
(26) Ansøgning om at skrive bachelorprojekt i efteråret 2012 – godkendt 
(27) Ansøgning om at aflevere bachelorprojekt før alle fag er bestået – godkendt 
(28) Ansøgning om dispensation for regler om førsteårsprøven – godkendt 
(29) Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspeciale – godkendt 
(30) Ansøgning om ændret ECTS værdi for fag – godkendt 
(31) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – godkendt 
(32) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – godkendt 
(33) Ansøgning om forlængelse af fristen for beståelse af 1. årsprøven – godkendt 
(34) Ansøgning om forlænget tid ved sommereksamen 2012 – godkendt 
(35) Ansøgning om forlænget tid ved sommereksamen 2012 – godkendt 
(36) Ansøgning om aflevering af bachelorprojekt ved reeksamen i august 2012 – godkendt 
(37) Ansøgning om aflevering af bachelorprojekt ved reeksamen i august 2012 
(38) Ansøgning om forsinket tilmelding til sommereksamen, maj/juni 2012 – godkendt 
(39) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – godkendt 
(40) Ansøgning om forsinket tilmelding til sommereksamen, juni 2012 – godkendt 
(41) Ansøgning om deltagelse i reeksamen – godkendt 
(42) Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding – godkendt 
(43) Ansøgning om godkendelse af fag – godkendt 
(44) Ansøgning om forsinket tilmelding til sommereksamen, juni 2012 – godkendt 

  
 Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 

 
 
3. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 
 Følgende Fagbeskrivelser for kandidatfag med lørdagsundervisning blev godkendt 
 

 Regnskabsforståelse 
 International Perspectives on Criminal Justice 
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4. Studieordninger (fast punkt) 
 

Følgende tekst om fjernstudie blev godkendt til indføjelse i studieordningerne for cand.jur. og 
cand.merc.jur samt i eksamensbeviserne til de studerende, der har fulgt 
talentudviklingsprogrammet: 

 
”Juridisk Instituts talentudviklingsprogram indeholder uddannelsesmæssigt relevante 
aktiviteter, der hver for sig direkte styrker nærmere bestemte metodiske kompetencer. 
Programmet i sin helhed indeholder aktiviteter, der vil være relevante uanset karrierevej 
(praktiker, embedsmand, dommer, forsker, mv.) Aktiviteterne under 
talentudviklingsprogrammet er indbyrdes uafhængige og optagelse i en aktivitet forudsætter 
konkret og kritisk vurdering af den studerendes potentiale. 
 
Indenfor hver af de enkelte aktiviteter opnår den studerende en høj specialiseret faglig viden og 
evne til at identificere videnskabelige problemstillinger, færdighed i at anvende juridisk metode 
og formidle og diskutere viden og videnskabelige problemstillinger samt kompetence til at tage 
selvstændigt ansvar for arbejdsprocessen og egen faglig udvikling.” 
 

 
5. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Intet under dette punkt. 
 
 
6. Dispensationer (lukket punkt) 
 

(1) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - godkendt 
(2) Ansøgning om deltagelse i reeksamen pga. sygdom, samt forlænget tid - godkendt 
(3) Ansøgning om deltagelse i reeksamen pga. sygdom ved ordinær eksamen - godkendt 
(4) Ansøgning om deltagelse i reeksamen, august 2012 - godkendt 
(5) Ansøgning om deltagelse i reeksamen, august 2012 - godkendt 
(6) Ansøgning om deltagelse i reeksamen, august 2012 - godkendt 
(7) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - afvist 
(8) Ansøgning om deltagelse i reeksamen, august 2012 - Godkendt 
(9) Ansøgning om 4. eksamensforsøg ved reeksamen, august 2012 - godkendt 
(10) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - godkendt 
(11) Overskridelse af uddannelsens normerede ECTS - godkendt 
(12) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - godkendt 
(13) Ansøgning om godkendelse af valgfag på dagstudiet – delvist godkendt 
(14) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - godkendt 
(15) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - afvist 
(16) Ansøgning om optagelse på tompladsordningen - godkendt 
(17) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - afvist 
(18) Ansøgning om at tage fag sammen med åben uddannelse – godkendt 
(19) Ansøgning om endelig meritoverførsel - godkendt 
(20) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - godkendt 
(21) Ansøgning om at tage fag fra 2. del af uddannelsen - godkendt 
(22) Ansøgning om endelig meritoverførsel - godkendt 
(23) Ansøgning om endelig meritoverførsel - godkendt 
(24) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold - godkendt 
(25) Ansøgning om overskridelse af uddannelsens normerede ECTS - afslag 
(26) Ansøgning om udskydelse af afleveringsfristen for specialeaflevering - godkendt 
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(27) Ansøgning om endelig meritoverførsel - godkendt 
(28) Ansøgning om ændringer i særligt tilrettelagt tilvalgsfag - godkendt 
(29) Ansøgning om endelig meritoverførsel - godkendt 
(30) Ansøgning om at skrive grupperapport alene - godkendt 
(31) Ansøgning om 5. eksamensforsøg ved sommereksamen, august 2012 - godkendt  
(32) Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding - godkendt 
(33) Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - godkendt 
(34) Ansøgning om deltagelse i reeksamen i august 2012 - godkendt 
(35) Ansøgning om deltagelse i reeksamen i august 2012 - godkendt 
(36) Ansøgning om deltagelse i reeksamen i august 2012 - godkendt 
(37) Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding - godkendt 
(38) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold - godkendt 

 
 
7. Efterårets møder 

Næste møde vil blive afholdt tirsdag den 11. september 2012 kl. 12.15.  
På dette møde vil efterårets resterende møder blive aftalt. 

 
 
8. Hastesager i sommerferien 

Hastesager i sommerferien vil blive behandlet via mail til dispensationsudvalget. Udvalget vil 
desuden mødes den 17. juli og diskutere eventuelle dispensationssager. 
 

 
9. Eventuelt 
 Floranders legat 

Ole Hammerslev er blevet kontaktet af Rektor fra Tønder Gymnasium vedrørende Floranders 
Legat. Legatet gives til studerende, der læser enten jura eller historie ved et dansk universitet. 
Det kan søges af studerende fra det tidligere Sønderjyllands Amt, hvor studerende fra Tønder 
Kommune dog har fortrinsret. Der uddeles legatportioner på op til 20.000 kr.  
De har problemer med, at få ansøgere nok og undrede sig over, hvorfor der ikke var nogen fra 
SDU, der havde søgt legatet. Ole Hammerslev opfordrede til at søge legatet, hvis man opfylder 
betingelserne. 
 
Eksamensafvikling 
Gitte Skou gjorde opmærksom på, at eksamenslisterne offentliggøres senere og senere. Dette 
gør eksamensforberedelsen vanskelig for de studerende.  
Studienævnet er enige i kritikken og håber det bliver bedre til næste eksamenstermin. Ole 
Hammerslev orienterede om, at procedurerne omkring eksamen vil blive gennemgået efter 
sommereksamen med henblik på, at forbedre forløbet. 
 
Studienævnet talte også om afvikling af eksamen for de studerende, der har fået dispensation til 
forlænget tid. Der var kritik af, at disse studerende sidder i samme lokale som andre studerende, 
Da alle andre i lokalet rejser sig og går efter normal tid, skaber det unødig forstyrrelser for de 
studerende, der har fået forlænget tid. 
 
Ole Hammerslev opfordrede til at sende ham mails med beskrivelse af de problemer, der har 
været i forbindelse med afviklingen af sommereksamen, så han har konkrete eksempler, at gå 
videre med, når forløbet af denne eksamenstermin skal evalueres. 
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        Hans Viggo Godsk Pedersen 
       Studienævnsformand   / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 


