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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 8. maj 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), Diana Bredal Midskov (sekretær). 
 

Fraværende med afbud: 
 Frederik Bjørnsen (faglig vejleder). 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 10. april 2012 
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger 
 
 
2. Meddelelser 
 

 Jura på deltid – også som fjernstudie (3) 
Ole Hammerslev orienterede om, at der nu er fundet midler til, at finansiere den tekniske side 
af Jura på deltid som fjernstudie.  
 
Fjernstudiet vil komme til at foregå ved at tilstedeværelsesundervisningen vil blive optaget i 
HD kvalitet og broadcastet live på et lukket forum på nettet. De studerende på fjernstudiet kan 
via en instruktør, som er til stede i undervisningslokalet via chat stille spørgsmål til 
underviser.  
 
Efterfølgende vil videoen af undervisningen blive uploadet til det lukkede forum, så de 
studerende, der er tilmeldt dette fag, både til almindelig undervisning og som fjernstudie, kan 
se undervisningen, når det passer for den studerende. Det vil foruden på computeren være 
muligt at se undervisningen på Mac, Ipad, Iphone og androidtelefoner. 
 
Der arbejdes i øjeblikket på en løsning til, hvordan fjerneksaminer skal afholdes. 
 

 
 Der var ingen bemærkninger til følgende punkter: 

 
 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 Procedure ved ændring af adgangskrav på videregående uddannelser (1) 
 Information om projektet int. Brainstormers (2) 
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 Sager behandlet i henhold til høringsrunde 

 Tekst til studieordningen vedr. Talentudviklingensprogrammet. 
Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 

 
 Sager behandlet af dispensationsudvalget 

  Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspeciale. 
Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 

 
 Sager behandlet af formanden: 
 Ved udsendelse af dagsorden er 15 sager behandlet (svarbreve vedlagt mødemappen). 
 Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 
 
 
3. Høring om SDU’s strategi og ledelsesgrundlag 
 Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 
 
 
4. Vurdering af ansøgninger 

 Ansøgninger om overflytning til HA(jur.) 
 Ansøgningerne blev godkendt med bemærkningerne fra faglig vejleder. 

 
 Ansøgninger om optagelse på cand.jur. 
 Ansøgningerne blev godkendt med foreliggende bemærkninger. 

 
 
5. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 

Følgende fagbeskrivelser for Jura under åben uddannelse (jura på deltid) blev godkendt med 
opdateringen omkring fjernundervisning: 

 
 Juridisk Metode 
 Familie- og arveret 

 
   
6. Studieordninger (fast punkt) 
 Studienævnet godkendte følgende ændringer i studieordningen for Bacheloruddannelsen i Jura 

under åben uddannelse (Jura på deltid): 
 
 Studieordningen er blevet rettet ifølge Fakultetets gældende skabeloner. 
 
 Følgende punkter er tilføjet: 
 
 Punkt 2.3 Fjernundervisning: 
 Med studenteroptaget E12 og fortløbende udbydes Jura på deltid delvist som fjernundervisning. 

Se nærmere i de enkelte fagbeskrivelser. 
 
 Punkt 5.9.1 Prøver i udlandet: 

Jf. Eksamensbekendtgørelsens § 11 
Universitetet kan afholde prøver på en dansk repræsentation eller andre steder i udlandet, når det er begrundet i, 
at den studerende af praktiske eller økonomiske grunde ikke kan deltage i universitetets prøver i Danmark, og når  
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den studerende og vedkommende prøvested er indforstået hermed. Afholdelse af danske prøver i udlandet skal finde 
sted efter bekendtgørelsens regler i øvrigt. 

 
 Universitetet udpeger eller godkender tilsynsførende og andre personer, som skal forestå den praktiske afvikling af 
prøven i udlandet. 
 
Jf. Eksamensbekendtgørelsens § 12 
Universitetet afholder de særlige udgifter, der er forbundet med prøvens afholdelse i udlandet. 
 
 Universitetet kan lade den studerende helt eller delvist betale for de udgifter, som universitetet har afholdt i 
forbindelse med prøvens afholdelse. Det er en betingelse, at den studerende forud skriftligt har erklæret sig villig til 
at betale de pågældende udgifter. Universitetet kan betinge prøvens 
 
Studienævnets udfyldende bestemmelser: 
En studerende kan, når særlige forhold begrunder dette, få tilladelse til at gennemføre eksamen 
på en dansk repræsentation eller andre på forhånd fastsatte steder i udlandet, når vedkommende 
repræsentation er indforstået hermed. Ansøgning herom indsendes til Studienævn for Jura. 
 
Afholdelse af eksamen andre steder end på repræsentationer eller andre på forhånd fastsatte 
steder, forudsætter en særskilt ansøgning herom til Studienævn for Jura.  
 
De nærmere regler for afholdelse af eksamen i udlandet og eventuel betaling herfor forefindes 
på uddannelsens hjemmeside under ”Love og regler” 

 
 

Følgende punkter er ændret: 
 

Punkt 5.9 Eksamensafholdelse 
Jf. Eksamensbekendtgørelsens § 8 
Universitetet kan afholde prøver som videokonferencer eller ved hjælp af andre tekniske foranstaltninger. 
Universitetet skal sikre, at sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med afholdelse af en sådan prøve svarer til, 
hvad der almindeligvis gælder for afvikling af prøven.  
 
Universitetet udpeger eller godkender tilsynsførende, der skal være hos den studerende under prøven. Eksaminator 
og censor kan opholde sig andre steder end den studerende, men skal eksaminere og give bedømmelsen efter 
gældende regler i øvrigt. 
 
Punkt 5.15 Lydoptagelse af mundtlige prøver  
Dette punkt er blevet fjernet. 
 
Punkt 4.4 Beståkrav m.v. 
Under studienævnets udfyldende bestemmelser er teksten ”Alle fag på hver del skal være 
bestået inden påbegyndelse af næste del” fjernet. 

 
 
7. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Intet under dette punkt 
 
 
8. Dispensationer (lukket punkt) 
 
(1) Ansøgning om at tage fag fra anden del af bachelor uddannelsen - Godkendt 
(2) Ansøgning om ekstraordinær eksamen - Der indhentes yderligere oplysninger 
(3) Ansøgning om deltagelse i reeksamen - Der indhentes yderligere oplysninger 
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(4) Ansøgning om ekstraordinær eksamen - Godkendt 
(5) Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspeciale - Godkendt 
(6) Ansøgning om afslutning af fag efter specialeaflevering - Godkendt 
(7) Ansøgning om forlænget tid ved eksamen - Godkendt 
(8) Ansøgning om forlænget tid ved eksamen - Godkendt 
(9) Ansøgning om at forblive på studiet - Godkendt 
(10) Ansøgning om forsinket tilmelding til sommereksamen - Godkendt 
(11) Ansøgning vedr. tompladsordningen - Godkendt 
(12) Ansøgning om at skrive på dansk ved eksamen - Godkendt 
(13) Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - Godkendt 
(14) Ansøgning om deltagelse i reeksamen i august 2012 - Godkendt 
(15) Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspeciale - Godkendt 
(16) Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspeciale – Delvist godkendt 
(17) Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspeciale - Godkendt 
(18) Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspeciale – Delvist godkendt 
(19) Ansøgning om forsinket tilmelding til sommereksamen 2012 - Godkendt 
(20) Ansøgning om 6. eksamensforsøg ved næste ordinære eksamen - Godkendt 
(21) Ansøgning om 5. eksamensforsøg ved næste ordinære eksamen - Godkendt 
(22) Godkendelse af praktikophold - Godkendt 
(23) Ansøgning om 4. eksamensforsøg ved sommereksamen juni 2012 - Godkendt 
(24) Ansøgning om forsinket eksamensafmelding - Afvist 
(25) Ansøgning om deltagelse i reeksamen - Godkendt 
(26) Ansøgning om 5 eksamensforsøg – Der indhentes yderligere oplysninger 
(27) Ansøgning om ekstraordinær eksamen ved sommereksamen 2012 - Godkendt 
(28) Godkendelse af praktikophold - Godkendt 
(29) Ansøgning om 4. eksamensforsøg ved næste ordinære eksamen - Godkendt 
(30) Ansøgning om 4., 5. og 6. eksamensforsøg - Godkendt 
(31) Ansøgning om deltagelse i reeksamen - Godkendt 
(32) Ansøgning om 5. eksamensforsøg - Godkendt 
(33) Ansøgning om deltagelse i reeksamen - Godkendt 
(34) Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for bachelorprojekt - Godkendt 
(35) Ansøgning om 4. eksamensforsøg ved vintereksamen 2012/2013 - Godkendt 
(36) Ansøgning om endelig meritoverførsel - Godkendt 
(37) Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding - Godkendt 
(38) Ansøgning om endelig meritoverførsel - Godkendt 
(39) Ansøgning om forlænget tid - Godkendt 
(40) Ansøgning om forsinket tilmelding til sommereksamen, man/juni 2012 - Godkendt 
(41) Ansøgning om at forblive på studiet - Godkendt 
(42) Ansøgning om forlænget tid ved eksamen - Godkendt 
(43) Ansøgning om seminaropgave som engelsk valgfag - Godkendt 
(44) Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding - Godkendt 
(45) Ansøgning om deltagelse i reeksamen i august 2012 - Godkendt 
(46) Ansøgning som fag som selvstudie samt ekstraordinær eksamen - Godkendt 
(47) Ansøgning om at tage fag fra meritordningen – Delvist godkendt 
(48) Ansøgning om udskydelse af specialeaflevering, deltagelse i reeksamen og 4 eksamensforsøg - 

Godkendt 
(49) Ansøgning om sletning af fag fra eksamenspapir - Afvist 
(50) Ansøgning om fritagelse for fag - Godkendt 
(51) Ansøgning om forsinket tilmelding til sommereksamen maj/juni 2012 - Godkendt 
(52) Ansøgning om 5. eksamensforsøg samt ekstraordinær eksamen – Delvist godkendt 
(53) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold - Godkendt 
(54) Ansøgning om 4. eksamensforsøg - Godkendt 
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9. Eventuelt 

Kvote 2 ansøgninger: 
Ole Hammerslev orienterede om, at der er kommet 297 ansøgninger til Jura studiet og 57 til 
HA(jur.)-studiet. 
 
Der afholdes samtaler 21.-24. maj og studerende, der ikke, optages orienteres ikke individuelt.
  
 
Dimittendafslutning: 
Ole Hammerslev orienterede om, at dimittendafslutningen afholdes den 29. juni kl. 14.00 og 
opfordrede i den forbindelse studienævnet til, at tænke over, hvem der kunne indstilles til at 
modtage legater. Punktet vil blive taget op på næste møde. 

 
 
Mødet sluttede kl. 13.31 
 
  
  
 
        Hans Viggo Godsk Pedersen 
       Studienævnsformand   / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 


