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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 13. marts 2012 

 
 

Tilstedeværende: 
Ole Hammerslev, Hans Viggo Godsk Pedersen, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, 
Michael Buch Christensen, Josephine Ingholt Winther, Lars Mygind Bojsen,  Peter Sand, 
Gitte Skou, Elena Larsen (faglig vejleder), Emmi Warming (faglig vejleder), Frederik 
Bjørnsen (faglig vejleder), Charlotte Visbech Madsen (sekretær), Diana Bredal Midskov 
(sekretær). 
 

Fraværende med afbud: 
  
Bugge T. Daniel 
 
Formanden præsenterede og bød velkommen til Emmi Warming som pr. 1. april 2012 er 
ny faglig vejleder for Jura uddannelsen. 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 7. februar 2012 
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger 
 
2. Meddelelser 

 Dimission / dimittendafslutning (4) 
 Studielederen informerede om at Jan Stokholm, som er højesterets-dommer og 

formand for det juridiske censorkorps, kommer og holder hovedtalen ved årets 
dimission. Dekanen kommer ligeledes. Der arbejdes på at finde en alumne og en 
dimittend. 

 
 Karrieredag (5) 

Der blev orienteret om, at Juridisk Forening skal til at reklamere for den kommende 
karrieredag, der afholdes den 29. marts 2012. Programmet for dagen ligger 
tilgængeligt på den elektroniske opslagstavle.  
 

 Studiestart (6) 
Studielederen orienterede om, at der har været foretaget en evaluering af den sidste 
studiestart – herunder rusturen. Tilbagemeldingen har været, at der er mange, der ikke 
deltager pga. for meget alkohol på disse ture. Dette vil blive taget med i overvejelserne 
ved planlægning af den næste rustur. Studielederen bakker op om dette tiltag. 
 

Der var ingen kommentarer til følgende punkter: 

  Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 Høring om forslag til vurdering af ansøgere til cand.merc. uddannelsen (1) 
 Akkreditering af eksisterende kandidatuddannelse og bacheloruddannelse i 

erhvervsøkonomi-jura (2) 
 Rigsrevisionens spørgeskemaundersøgelse (3) 
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Meddelelser ud over dagsorden 
 Formanden orienterede om, at der har været en fejl i opgave 2 ved afholdelse af 

reeksamen i Selskabsret. Der vil derfor blive udbudt en ekstraordinær eksamen i faget 
den 13. april 2012 fra kl. 15.00 – 19.00. 

 Kurset Legal English var en stor succes i foråret og vil blive udbudt igen i efteråret 
2012. Der vil være 25 pladser på holdet og tilmeldingen vil foregå efter ”først til 
mølle”-princippet. 

 Formanden orienterede om, at der ved eksamener i Kreditsikring, Familie- og arveret 
samt Selskabsret er bortkommet UBS nøgler med eksamensbesvarelser. De berørte 
studerende er blevet tilbudt deltagelse i reeksamen i Selskabsret den 13. april 2012 
eller for de to andre fags vedkommende, ekstraordinær mundtlig eksamen. 

 Studielederen orienterede om, at der vil blive ændret i fagbeskrivelserne gældende for 
foråret 2012, i forbindelse med, at de digitale eksamener skal gennemføres fra de 
kommende sommereksamener. Studienævnet afventer udspil fra fakultetet. 

 Studielederen skal mødes med Studiekontakten for at optimere afviklingen af 
sommereksamen og den, relevante eksamensinformation til de studerende. 

 Formanden orienterede om, at optagelse via kvote 2 til cand.merc.(jur.)-uddannelsen 
vil blive ændret fra 10% til 15% pr. 1. september 2012. 
 

 Sager behandlet i henhold til høringsrunde 
 Fælles sagsbehandling og vurderingsproces for kandidatoptag 

 Ansøgning om dispensation til reeksamen 
 Ansøgning om tilmelding til fag på åben uddannelse og tilmelding til reeksamen 

 
 Sager behandlet af formanden 

Formanden forklarede, at på grund af meget korte frister i forbindelse med reeksamen, 
har det ikke været muligt, at sende dispensationerne i høring i udvalget. 
 

 (1) ansøgning om forsinket tilmelding til vintereksamen, februar 2012 godkendt. 
 (2) ansøgning om 5. eksamensforsøg ved vintereksamen, februar 2012 godkendt. 
 (3) ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til reeksamen i februar 2012 godkendt. 
 (4) ansøgning om 4. eksamensforsøg ved vintereksamen, februar 2012 godkendt. 
 (5) ansøgning om forsinket tilmelding til vintereksamen, februar 2012 godkendt. 
 (6) ansøgning om udsættelse af 4. eksamensforsøg godkendt. 
 (7) ansøgning om deltagelse i reeksamen i februar 2012, godkendt. 
 (8) ansøgning om 6. eksamensforsøg ved vintereksamen, februar 2012 godkendt. 
 (9) ansøgning om deltagelse i reeksamen i februar 2012, godkendt. 
 (10) ansøgning om 4. eksamensforsøg ved vintereksamen, februar 2012 godkendt. 
 (11) ansøgning om 4. eksamensforsøg ved vintereksamen, februar 2012 godkendt 
 (12) ansøgning om 4. eksamensforsøg ved vintereksamen, februar 2012 godkendt. 
 (13) ansøgning om 4. eksamensforsøg ved vintereksamen, februar 2012 godkendt. 
 (14) ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold, godkendt. 
 (15) ansøgning om 4. eksamensforsøg ved vintereksamen, februar 2012 godkendt. 
 (16) ansøgning om forsinket tilmelding til vintereksamen, februar 2012 godkendt. 
 (17) ansøgning om deltagelse i reeksamen pga. sygdom ved ordinær eksamen. 
 (18) ansøgning om 4. eksamensforsøg ved vintereksamen, februar 2012 godkendt. 
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 (19) ansøgning om 4. eksamensforsøg ved vintereksamen, februar 2012 godkendt. 
 (20) ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel, godkendt. 
 (21) ansøgning om 4. eksamensforsøg ved vintereksamen, februar 2012 godkendt. 
 (22) ansøgning om forsinket tilmelding til vintereksamen, februar 2012 godkendt. 
 (23) ansøgning om deltagelse i reeksamen pga. sygdom ved ordinær eksamen, godkendt. 
 (24) ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold, godkendt. 
 (25) ansøgning om deltagelse i reeksamen i februar 2012, godkendt. 
 (26) ansøgning om deltagelse i reeksamen i februar 2012, godkendt. 
 
3. Høring om forslag til udvidelse af undervisningstilmeldingsperioden  

Studienævnet tilsluttede sig forslaget, men understregede, at det er vigtigt, at de 
studerende gøres klart, at de maksimalt kan tilmelde sig 3 kandidatfag, og at det er 
tilmeldingerne i perioden 20.-30. maj/november, der danner baggrund for, hvilke fag der 
udbydes i efterfølgende semester.  
Studienævnssekretæren undersøger, hvad der er bedste løsning for at sikre, at de 
studerende informeres.  

 
4. Fagbeskrivelser (fast punkt) 
 Nedenstående fagbeskrivelser er indkaldt. 

Studienævnet godkendte umiddelbart fagbeskrivelserne 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.  
 
Kandidatfag: 
 
 Artikelskrivning 
 Civilproces, retsretorik og procedure 
 European Company Law 
 Forsikringsret 
 Immaterialret 
 Insolvens og rekonstruktionsret 
 International Corporate Governance 
 International Perspectives on Criminal Justice 
 International trade law disputes 
 Introduction to the American legal system 
 Kandidatafhandling/special (cand.jur.) 
 Kandidatafhandling/special (cand.merc.(jur.)) 
 Kapitalselskaber 
 Kontraktkoncipering 
 Lejeret 1 
 Lifescience jura 
 Moot Court 
 Seminar (cand.jur.) 10 ECTS 
 Seminar (cand.jur.) 20 ECTS 
 Seminar (cand.merc.(jur.)) 10 ECTS 
 Seminar (cand.merc.(jur.)) 15 ECTS 
 Seminar (cand.merc.(jur.)) 20 ECTS 
 Seminar (cand.merc.(jur.)) 5 ECTS 
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 Skatteret 
 Socialret 
 Strafferetlig regulering af erhvervslivet 
 Videregående ansættelsesret (funktionærret) 
 World Trade Organisation 
 
Bachelorfag: 
 
 Arbejdsret 
 Bachelorprojekt (HA(jur.)), 15 ECTS 
 Bachelorprojekt (HA(jur.)), 20 ECTS 
 Bachelorprojekt (Jura BA) 
 Domsanalyse 
 European Human Rights  
 Familie- og arveret 
 Folkeret 
 Folkeret HA(jur.) valgfag 
 Forfatningsret 
 Formueret 
 Forvaltningsret 
 Introduction to international trade law 
 Juridisk metode 
 Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse 
 Kriminalret 
 Markedsret 
 Moot Court 
 Retshistorie, retsfilosofi og retssociologi 
 Selskabsret 
 
Åben uddannelse: 
 
 Arbejdsret 
 EU-ret 
 Familie- og arveret 
 Formueret 
 Introduction to international trade law 
 Juridisk metode 
 Kommunalret 
 Kriminalret 
 Selskabsret 

 
5. Studieordninger (fast punkt) 
 Intet under dette punkt. 
   
6. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Intet under dette punkt. 
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7. Dispensationer (lukket punkt) 
Studienævnet diskuterede under dette punkt afviklingen af eksamen for faget Regnskab 
for studerende, der har været tilmeldt faget før E2011. Fagets prøveform er fra 
indeværende semester delt i 3 dele (tidligere 2). Faglig vejleder oplyste, at enkelte 
studerende har fået tilladelse til at få godskrevet midtvejsprøven i december som 50%. 
Studienævnet konkluderede, at disse studerende skal afslutte faget ifølge tidligere 
fagbeskrivelse, dvs. ved en mundtlig eksamen til sommer 

 
 (1) ansøgning om endelig meritoverførsel - Godkendt 
 (2) ansøgning om skriftligt seminar i stedet for mundtlig eksamen – Afvist 
 (3) ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - Godkendt 
 (4)  ansøgning om semester i Slagelse - Godkendt 
 (5) ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - Godkendt 
 (6) ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfrist for bachelorprojekt - 

Godkendt 
 (7) ansøgning om at forblive på 2008 studieordningen - Godkendt 
 (8)  ansøgning om aflevering af seminar før tid - Godkendt 
 (9) ansøgning om 5. eksamensforsøg ved næste ordinære eksamen - Godkendt 
 (10) ansøgning om ekstraordinær eksamen - Godkendt 
 (11) ansøgning om endelig meritoverførsel - Godkendt 
 (12) ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit - Godkendt 
 (13) ansøgning om endelig godkendelse af praktikophold - Godkendt 
 (14) ansøgning om udsættelse af eksamensopgave til 3. semester - Godkendt 
 (15) ansøgning om forlænget tid ved sommereksamen 2012 - Godkendt 
 (16) ansøgning om ny take home eksamen - Godkendt 
 (17) ansøgning om opskrivning af ECTS værdi - Godkendt 
 (18)   ansøgning om forlænget tid ved eksamen - Godkendt 
 (19)  ansøgning om annullering af meritoverførsel - Godkendt 
 (20)  ansøgning om at skrive speciale før tid - Godkendt 
 (21)  ansøgning om opskrivning af ECTS - Godkendt 
 (22)  ansøgning om godkendelse af merit - Godkendt 
 (23)  ansøgning om godkendelse af endelig merit - Godkendt  
 (24)  ansøgning om udsættelse af bachelorprojekt - Godkendt 
 
8. Eventuelt 
 Der blev spurgt til, om en underviser kan kræve, at de studerende skal deltage i alle 

undervisningstimer samt gruppeopgaver i et fag for, at kunne bestå faget, hvis dette ikke 
står beskrevet i fagbeskrivelsen. Studielederen afviste dette og gjorde opmærksom på at 
det skal stå i fagbeskrivelsen, hvis der er sådanne krav til et fag. Studienævnet kontakter 
den pågældende fagansvarlige for at afklare situationen. 
 

 Efter spørgsmål om indhold i eksamen blev der orienteret om, at man ikke kan forvente, 
at en eksamen skal indeholde spørgsmål fra hele fagets pensum. Når blot spørgsmålene, 
er forskellige fra hinanden, kan disse således godt være fra samme område af 
pensummet.  
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Mødet sluttede kl. 13.30 
 
 
       Hans Viggo Godsk Pedersen 
       Studienævnsformand    /  Diana Bredal Midskov 
            Referent 
     


