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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 3. oktober 2012 

 
 
Tilstedeværende: 

Hans Viggo Godsk Pedersen, Camilla Hørby Jensen, Lars Mygind Bojsen, Bugge T. Daniel, 
Josephine Ingholt Winther, Peter Sand, Gitte Skou, Lone Hansen, Emmi Warming (faglig 
vejleder), Diana Bredal Midskov (sekretær) 
 

Fraværende med afbud: 
 Frederik Bjørnsen (faglig vejleder), Ole Hammerslev 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 11. september 2012. 
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
2. Meddelelser 

 Udskrivning af valg (2) 
Studielederen gjorde opmærksom på, at der er udskrevet valg til Studienævnet, Akademisk 
råd, Institutrådet og Universitetsrådet. 
 
Studienævnet besluttede at gøre ekstra opmærksom på valget til de styrende organer for, at de 
studerende ikke kun hører om arbejdet i studienævnet fra mund til mund. 

  
 Der var ingen bemærkninger til følgende punkter: 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 Fakultetets endelige udmelding vedr. praksis for bachelorprojekter (1) 

 
 
 Sager behandlet i henhold til høringsrunde 

Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 
 
 
 Sager behandlet af dispensationsudvalget 

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

Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 
 
 
3. Ny bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser samt notat vedr. 

fortolkning. 
 Studielederen informerede om, at der i den nye Eksamensbekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 

2012 § 4 åbnes op for gruppeprøver. 
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 I eksamensbekendtgørelsen står der: 

§ 4. Universitetet fastsætter ud fra faglige hensyn i studieordningen, om en prøve tilrettelægges som en individuel prøve 
eller som en gruppeprøve. Når en prøve tilrettelægges som en gruppeprøve, fastsætter universitetet samtidig, hvor 
mange studerende der højst kan deltage i den enkelte gruppeprøve, og om den studerende i stedet kan vælge en 
individuel prøve. Ved såvel en individuel prøve som en gruppeprøve skal der foretages en individuel bedømmelse af de 
studerendes præstationer og gives individuelle karakterer. 

Den fagansvarlige vurderer, om det er relevant for det enkelte fag at afholde gruppeprøve. Ved 
valg af gruppeprøve skal det sikres, at denne prøveform er hensigtsmæssig til udprøvning af 
fagbeskrivelsens mål for de enkelte fag, således at der sikres tilstrækkelig alignment. 

Studienævnet besluttede dog at holde fast i den studerendes ret til individuel eksamen, såfremt 
den studerende måtte ønske det. 

 
 
4. Fagbeskrivelser / fagudbud (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 Studielederen, at 
sikre de fornødne justeringer hos de fagansvarlige. 

 
 Artikelskrivning 
 Bachelorprojekt – Jura BA 
 Bachelorprojekt – HA(jur.) juridisk 
 Bachelorprojekt – HA(jur.) økonomisk 
 Bachelorprojekt – Jura på deltid 
 Comparative Labour Law and Industrial Relations 
 Erhvervsreguleringsret 
 Erhvervsstrafferet 
 EU-ret 
 Fast ejendom og tinglysning 
 Folkeret 
 Forbrugerret 
 Forfatningsret 
 Forskningseksamen – talentudviklingsfag 
 Forvaltningsret 
 Handel med fast ejendom 
 International Human Rights 
 International Transport Law 
 Introduction to Chinese Law 
 Kandidatafhandling / speciale 
 Kandidatafhandling / speciale 
 Konfliktmægling og forhandling 
 Klima-, miljø- og energiregulering 
 Kommunalret 
 Komparativ ret 
 Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse 
 Kriminologi 
 Lejeret II 
 Moms- og afgiftsret 
 Obligationsret – Jura på deltid 
 Obligationsret 
 Offentlig-privat samarbejde 
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 Personselskaber 
 Perspektiver på ret og samfund 
 Praktisk fogedret 
 Praktikophold 10 ECTS 
 Praktikophold 20 ECTS 
 Regnskabsforståelse 
 Retshistorie, retsfilosofi og retssociologi 
 Rets- og kontraktøkonomi 
 Seminar (cand.merc.(jur.)) 
 Seminar (cand.jur.) 
 Skatteret 
 Sundhedsret 
 Videregående familie- og arveret 
 Virksomhedsbeskatning 

 
    
5. Studieordninger (fast punkt) 
 Intet under dette punkt. 
 
 
6. Censorindberetninger (lukket punkt) 

Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 
 
 
7. Dispensationer (lukket punkt) 

1) Ansøgning om fjerneksamen - Afvist 
2) Godkendelse af praktikophold - Godkendt 
3) Ansøgning om endelig meritoverførsel - Afvist 
4) Ansøgning om ændret ECTS værdi for fag - Godkendt 
5) Ansøgning om fjerneksamen – Kræver yderligere behandling 
6) Ansøgning om deltagelse i ordinær eksamen sammen med Jura på deltid - Godkendt 
7) Ansøgning om endelig meritoverførsel – Kræver yderligere behandling 
8) Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - Godkendt 
9) Ansøgning om endelig meritoverførsel – Kræver yderligere behandling 
10) Godkendelse af praktikophold - Godkendt 
11) Godkendelse af praktikophold - Godkendt 
12) Ansøgning om deltagelse i ordinær eksamen sammen med Jura på deltid - Godkendt 
13) Ansøgning om deltagelse i eksamen i december – Kræver yderligere behandling 
14) Ansøgning om deltagelse i eksamen i december – Kræver yderligere behandling 
15) Ansøgning om ekstraordinær eksamen – Godkendt 
16) Ansøgning om meritoverførsel – Kræver yderligere behandling 
17) Ansøgning om endelig meritoverførsel – Kræver yderligere behandling 
18) Ansøgning om endelig meritoverførsel - Godkendt 
19) Ansøgning om forlænget tid ved eksamen - Godkendt 
20) Ansøgning om 5. eksamensforsøg - Godkendt 
21) Overskridelse af uddannelsens normerede ECTS - Godkendt 
22) Ansøgning om deltagelse i ordinær eksamen sammen med Jura på deltid - Godkendt 
23) Ansøgning om forlængelse af fristen for beståelse af 1. årsprøven samt ansøgning om 5. og 

6. eksamensforsøg - Godkendt 
24) Ansøgning om forlænget tid ved eksamen - Godkendt 
25) Ansøgning om forlængelse af fristen for beståelse af 1. årsprøven samt ansøgning om 6. 

eksamensforsøg - Godkendt 
26) Ansøgning om endelig meritoverførsel – Delvist godkendt 
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27) Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspeciale - Godkendt 
28) Ansøgning om 4. eksamensforsøg – Godkendt 

 
29) Ansøgning om forsinket aflevering af vejlederaftale - Godkendt 
30) Ansøgning om 5. og 6. eksamensforsøg - Godkendt 
31) Ansøgning om forlænget tid ved eksamen - Godkendt 
32) Ansøgning om dispensation for deltagelse i eksamen i fag, der indgår i 1. årsprøven - 

Godkendt 
33) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold - Godkendt 
34) Godkendelse af praktikophold - Godkendt 
35) Ansøgning om 4. eksamensforsøg - Godkendt 
36) Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding - Godkendt 
37) Ansøgning om forlængelse af fristen for beståelse af 1. årsprøven - Godkendt 
38) Ansøgning om 4. eksamensforsøg - Godkendt 

 
 
8. Efterårets møder 
 Følgende møder blev aftalt: 
 

 Tirsdag, den 6. november 2012 kl. 12.15 
 Onsdag, den 5. december 2012 kl. 12.15 

 
 
9. Eventuelt 

Studienævnet talte om, at det fremover (fra 2013) tilstræbes, at studienævnsmøderne afholdes 
tirsdage i tidsrummet 12.00 - 14.00 

 
 
Mødet sluttede kl. 13.35 
 
  
  
 
        Hans Viggo Godsk Pedersen 
       Studienævnsformand   / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 


