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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 5. december 2012 

 
 
Tilstedeværende: 

Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Lars Mygind Bojsen, Lone Hansen, Trine 
Skovlund Hansen, Peter Sand, Gitte Skou, Emmi Warming (faglig vejleder), Frederik Bjørnsen 
(faglig vejleder), Diana Bredal Midskov (sekretær) 
 

Fraværende med afbud: 
 Camilla Hørby Jensen, Bugge T. Daniel, Josephine Ingholt Winther. 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 6. november 2012 
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 Opfølgning på notat om fortolkning af eksamensbetingelse (1) 

Studielederen opfordrede til at notatet bliver sendt ud til medarbejderne på juridisk institut. 
 

 Forsinkelsessamtaler (2) 
Studielederen informerede om, at der er indkaldt til forsinkelsessamtale for de studerende, 
der er forsinkede på deres studier. Der bliver afholdt en samtale med den studerende og evt. 
udarbejdet en studieplan for det resterende forløb. Der bliver gemt et notat på hver enkelt 
studerende som dokumentation på samtalen eller, på at samtalen ikke har fundet sted. 
Dette notat kan bruges til vurdering af, om den studerende skal have lov til at fortsætte på 
studiet ved næste runde af forsinkelsessamtaler. 

 
 
 Meddelelser ud over dagsorden 
 

  Valg til styrende organer 
Formanden orienterende om, at der kun var én studerende, der stillede op i forbindelse med 
valg til studienævn for Jura. Da der er flere studenterrepræsentanter, der udtræder af 
studienævnet er én ny studerende ikke nok til at der kan dannes et nyt studienævn.  
 
Formanden opfordrede derfor studienævnet til at undersøge mulighederne for, at få flere 
studerende til at stille op, så studienævnet kan indstille disse studerende til en post i 
studienævnet. Gitte Skou og Trine Skovlund Hansen indvilligede i at fortsætte som 
studenterrepræsentanter, såfremt dette kan godkendes af rektor. 

 
 

 Opfølgning på sidste møde 
Studielederen orienterede om, at der efter sidste møde er blevet sendt en henvendelse til 
lederen af Studiekontakten (Britta Løck Worm) vedrørende eksamensplaner og 
rækkefølgelister. Studielederen skulle have et opfølgende møde med Britta senere den 5. 
december 2012. 
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Studielederen orienterende ligeledes om, at der efter sidste møde er sendt en henvendelse til 
Dekan Jesper Strandskov vedrørende muligheden for at udvide perioden for afholdelse af 
ordinær eksamen. Der er endnu ikke kommet tilbagemelding på denne henvendelse. 

 
 
 Sager behandlet i henhold til høringsrunde 
 
 Sager behandlet af dispensationsudvalget 
 Ved udsendelse af dagsordnen er 0 sager behandlet (svarbrev vedlagt mødemappen). 
 
 Sager behandlet af formanden: 
 Ved udsendelse af dagsorden er 12 sager behandlet (svarbreve vedlagt mødemappen). 
 
 
3. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 

Fagbeskrivelsen for faget Forfatningsret blev godkendt med følgende tilføjelse under punktet 
undervisningsform: 

 
”Undervisningen vil foregå ved fysisk fremmøde på Syddansk Universitet, Odense og 
sideløbende hermed som fjernundervisning, idet undervisningen vil blive livecastet.” 

    
  
4. Studieordninger (fast punkt) 
 Intet under dette punkt. 
  
 
5. Studienævnets kompetence 
 Studielederen orienterede om, at fakultetets jurist Jørgen Schou på et studieledermøde har holdt 

et oplæg om, Uddannelsesministeriets tilsyn med studienævns afgørelseskompetencer. I dette 
oplæg fremgår det, at ministeriet overvejer om en flytning af dele af kompetencen kan reducere 
omkostninger og, om studienævnet kan bruges mere hensigtsmæssigt, hvis dele af 
afgørelsesvirksomheden flyttes til fakultetet/universitet. 

 
 Studienævnet diskuterede efterfølgende hvilke fordele og ulemper, der kan være ved mere 

administrativ behandling af ansøgninger. Ifølge studienævnets mening skal man være 
opmærksom på at dette kan medføre en mere generel og hårdere praksis, som kan føre til større 
frafald af studerende og dermed færre STÅ-indtægter. 

 
 
6. Udvælgelseskriterier til Åben uddannelse 
 Studienævnet besluttede, at de studerende skal indsende en motiveret ansøgning. Ansøgningen 

skal danne grundlag for en vurdering af hvilke studerende, der kan optages, såfremt der ved 
ansøgningsfristens udløb er modtaget flere ansøgninger, end der er plads til på studiet. 

 
 
7. Bilag til Studieordninger 2013 
 Fakultetet har bedt studienævnene udarbejde et bilag til de enkelte studieordninger. Dette sker 

på baggrund af et ønske om en sammenkædning af de enkelte fags viden, formål og sigte til 
brug for akkreditering. Der vil ligeledes skulle udarbejdes et bilag for fagenes prøveformer. 
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 Studielederen informerede om, at der vil blive nedsat en arbejdsgruppe til at udfærdige bilaget 
til studieordningerne og bad dem, der havde lyst til at deltage i arbejdsgruppen om at give 
besked til studienævnssekretæren. 

 
 
8.  Klage over undervisningsforløb (lukket punkt) 
 Studienævnet behandlede en henvendelse vedrørende flere undervisere på et fag og dermed 

forskelligartet udmeldinger. Da faget er udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi, vil 
studienævnet bede Studienævn for Erhvervsøkonomi om en udtalelse og evt. udbedring af 
forløbet. 

 
 
9. Henvendelse vedr. eksamensplanlægning (lukket punkt) 
 Studienævnet behandlede en henvendelse om eksamensplanlægning. Studienævnet beklager, at 

det kan være svært, at se planlægningen af eksamener udbudt af andre studienævn, da eksamen 
på nuværende tidspunkt kun fremgår af eksamenssiderne for det studie, der har ansvaret for 
faget. Studielederen går videre med sagen. 

 
  
10. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 
 
 
11. Dispensationer (lukket punkt) 

1) Ansøgning om deltagelse i reeksamen - godkendt 
2) Ansøgning om deltagelse i reeksamen - godkendt 
3) Ansøgning om deltagelse i reeksamen - godkendt 
4) Ansøgning om ekstraordinær eksamen - godkendt 
5) Ansøgning om fravigelse fra reglen om studieaktivitet - godkendt 
6) Ansøgning om deltagelse i sommereksamen 2013 - godkendt 
7) Ansøgning om forlænget tid - godkendt 
8) Ansøgning om godkendelse af merit - godkendt 
9) Ansøgning om deltagelse i eksamen i december - godkendt 
10) Ansøgning om meritoverførsel - godkendt 
11) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit - godkendt 
12) Ansøgning om meritoverførsel - kræver yderligere behandling 
13) Ansøgning om deltagelse i reeksamen - godkendt 
14) Ansøgning, om fravigelse fra reglen om studieaktivitet - godkendt 
15) Ansøgning om annullering af afgørelse - godkendt 
16) Ansøgning om forlænget tid - godkendt 
17) Ansøgning om deltagelse i reeksamen - afvist 
18) Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på deltid - godkendt 
19) Ansøgning om forlænget tid - godkendt 
20) Ansøgning om fravigelse fra reglen om studieaktivitet - godkendt 
21) Ansøgning om ekstraordinær eksamen - afvist 
22) Ansøgning om deltagelse i reeksamen - godkendt 
23) Ansøgning om deltagelse i eksamen i januar 2013 - godkendt 
24) Ansøgning om meritoverførsel - godkendt 
25) Ansøgning om deltagelse i reeksamen - delvist godkendt 
26) Ansøgning om fravigelse fra reglen om studieaktivitet - godkendt 
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27) Ansøgning om fravigelse fra reglen om studieaktivitet - godkendt 
28) Ansøgning om fravigelse fra reglen om studieaktivitet - godkendt 
29) Ansøgning om eget lokale til eksamen – kræver yderligere behandling 
30) Ansøgning om fravigelse fra reglen om studieaktivitet - godkendt 
31) Ansøgning om ekstra eksamensforsøg - godkendt 
32) Ansøgning om fravigelse fra reglen om studieaktivitet - godkendt 
33) Ansøgning om nedskrivning af ECTS-værdi og erstatning af fag - godkendt 
34) Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for speciale - kræver yderligere behandling 
35) Ansøgning om 4. eksamensforsøg - godkendt 
36) Ansøgning om erstatning af fag - godkendt 
37) Ansøgning om fravigelse fra reglen om studieaktivitet - godkendt 
38) Ansøgning om fravigelse fra reglen om studieaktivitet - godkendt 
39) Ansøgning om fravigelse fra reglen om studieaktivitet - godkendt 
40) Ansøgning om fravigelse fra reglen om studieaktivitet - godkendt 
41) Ansøgning om fravigelse fra reglen om studieaktivitet - godkendt 
42) Ansøgning om forlængelse af fristen for 1. årsprøven - godkendt 
43) Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på deltid - godkendt 
44) Ansøgning om deltagelse i reeksamen - godkendt 
45) Ansøgning om deltagelse i reeksamen samt eksamen i januar - godkendt 
46) Ansøgning om deltagelse i reeksamen - godkendt 
47) Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - godkendt 
48) Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - godkendt 
49) Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - godkendt 
50) Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - godkendt 
51) Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - godkendt 
52) Ansøgning om fravigelse fra reglen om studieaktivitet - godkendt 
53) Ansøgning om deltagelse i reeksamen - godkendt 
54) Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for speciale - godkendt 
55) Ansøgning om endelig meritoverførsel - godkendt 
56) Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med jura på deltid - godkendt 
57) Ansøgning om meritoverførsel - godkendt 
58) Ansøgning om meritoverførsel - godkendt 
59) Ansøgning om forlænget tid - godkendt 
60) Ansøgning om fravigelse fra reglen om studieaktivitet - godkendt 
61) Ansøgning om deltagelse i reeksamen - godkendt 
62) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - kræver yderligere behandling 
63) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - godkendt 
64) Ansøgning om deltagelse i reeksamen - godkendt 
65) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit - godkendt 
66) Ansøgning om ændring af studieordning - afvist 
67) Ansøgning om deltagelse i reeksamen - delvist godkendt 
68) Ansøgning om forlænget tid - kræver yderligere behandling 
69) Ansøgning om dispensation fra reglerne om studieaktivitet - godkendt 
70) Ansøgning om deltagelse i reeksamen - godkendt 
71) Ansøgning om deltagelse i reeksamen - godkendt 
72) Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for BA-projekt - godkendt 
73) Ansøgning om deltagelse i reeksamen - godkendt 
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74) Ansøgning om ekstraordinær eksamen - godkendt 
75) Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding - kan ikke behandles 
76) Ansøgning om meritoverførsel - godkendt 
77) Ansøgning om eksamen på engelsk - behandles af studienævn for Økonomi  
78) Ansøgning om 7. eksamensforsøg - godkendt 
79) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit - godkendt 
80) Ansøgning om forlænget tid - godkendt 
81) Ansøgning om dispensation fra reglerne om studieaktivitet - godkendt 
82) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - godkendt 
83) Ansøgning om erstatning af fag - godkendt 
84) Ansøgning om deltagelse i reeksamen - godkendt 
85) Ansøgning om deltagelse i reeksamen - afvist 
86) Ansøgning om deltagelse i eksamen - godkendt 
87) Ansøgning om forlænget tid - godkendt 
88) Ansøgning om deltagelse i reeksamen - godkendt 
89) Ansøgning om udsættelse af fristen for aflevering af BA projekt - godkendt 
90) Ansøgning om forhåndsangivelse af om studierne kan meritoverføres - afvist 
91) Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding - godkendt 
92)  Ansøgning om deltagelse i eksamen i januar - godkendt 
93) Ansøgning om deltagelse i eksamen i januar - godkendt 
94) Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for bachelorprojekt, delvist godkendt 
95) Ansøgning om afholdelse af eksamen på Færøerne - godkendt 
96) Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding - godkendt 
97) Ansøgning om forsinket tilmelding til vintereksamen - godkendt 
98) Ansøgning om forsinket tilmelding til vintereksamen - godkendt 
99) Ansøgning om deltagelse i reeksamen - godkendt 
100) Ansøgning om alternativt valgfag - delvist godkendt 
101) Ansøgning om tilladelse til at aflevere obligatorisk opgave - godkendt 
102) Ansøgning om forlænget tid - godkendt 
103) Ansøgning om deltagelse i reeksamen - godkendt 
104) Ansøgning om udskydelse af afleveringsfrist for seminar - godkendt 
105) Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding - godkendt 
106) Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspeciale - godkendt 
107) Ansøgning om endelig meritoverførsel - godkendt 

 
12. Eventuelt 
 
 Næste møde 
 Studienævnets næste møde blev planlagt til den 7. januar 2013 kl. 12.00. 
  
 
 Studiestart 

Trine Skovlund Hansen orienterede om Studiestart. Trine er rusansvarlig og er i gang med at 
planlægge næste rustur, som vil foregå i weekenden den 30. august – 1. september for HA(jur.) 
og Jura studerende på Strib skole. 
Trine informerede om, at der er ansat et nyt hold chefer til turen og, at cheferne som noget nyt, 
med opstart ved studiestart i 2012, er ansat af Studiekontakten, med henblik på, at de får en 
større ansvarlighedsfølelse, når de er ansat og får løn for det udførte arbejde.  
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Det overvejes i øjeblikket om, der skal afholdes en introdag for cand.jur. og cand.merc.(jur.)-
studerende i forbindelse med studiestarten.  
 
 
Tak 
Formanden takkede de afgående studenterrepræsentanter for det gode samarbejde og den 
positive ånd, de havde vist i arbejdet på møderne. 

 
 
 
 
 Mødet sluttede kl. 14.50 
 
   
 
        Hans Viggo Godsk Pedersen 
       Studienævnsformand   / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 


