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              STUDIENÆVN FOR JURA 
              4. januar 2012 
 
 
 

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

 
Tilstedeværende: 

 Ole Hammerslev, Hans Viggo Godsk Pedersen, Bugge T. Daniel, Camilla Hørby Jensen,  
 Lone Hansen, Gitte Skou, Josephine Ingholt Winther, Lars Mygind Bojsen, Peter Sand, 
 Elena Larsen (faglig vejleder), Frederik Bjørnsen (faglig vejleder),  
 Anne Ravn (observatør), Charlotte Visbech Madsen (referent). 
 

Fraværende med afbud: 
 Michael Buch Christensen. 

 
 

Studienævnet indledte mødet med en kort præsentationsrunde af alle tilstedeværende. 
 

 
1. Konstituering af studienævnet 
 
 Valg af formand 

Hans Viggo Godsk Pedersen blev enstemmigt valgt og indstilles til godkendelse ved 
dekanen som formand. 

 
 Valg af næstformand 

Lars Mygind Bojsen blev enstemmigt valgt og indstilles til godkendelse ved dekanen som 
næstformand. 
 

 Valg af studieleder 
Ole Hammerslev blev enstemmigt valgt og indstilles til godkendelse ved dekanen som 
studieleder. 
 
Studienævnet nedsatte et udvalg til diskussion og behandling af dispensationer, der ikke kan 
afvente behandling på et kommende studienævnsmøde. Udvalget består af Camilla Hørby 
Jensen, Lars Mygind Bojsen, Gitte Skov og Hans Viggo Godsk Pedersen. 

 
 
2. Godkendelse af referat fra møde den 14. december 2011 
 Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
 
 
3. Meddelelser 

 De studerendes dag den 17. april (1) 
Dagen indføres som en årlig tradition for alle studerende og alle medarbejdere. 
 
 Rapport fra ACE vedr. akkreditering af HA(jur.) og cand.merc.(jur.) (3) 
Uddannelserne er indstillet til positiv akkreditering.  
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 Netbaseret pensum (4) 
Studienævnet ser positivt på netbaseret pensum under forudsætning af, at den enkelte 
studerende også har mulighed for at printe materialet. 
 
 Sager behandlet af formanden 
(1)  - ansøgning om forsinket eksamenstilmelding godkendt. 
(2)  - ansøgning om tilladelse til et eksamensforsøg ved reeksamen uden brug af   
    forsøg ved ordinær eksamen godkendt. 
(3)  - ansøgning om tilladelse til et eksamensforsøg ved reeksamen uden brug af   
    forsøg ved ordinær eksamen godkendt. 
(4)  - ansøgning om 5. eksamensforsøg godkendt. 
(5)  - ansøgning om forlænget tid samt brug af hjælpemidler ved eksamen godkendt. 

 
 
 Der var ingen kommentarer til de øvrige meddelelser: 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 Internationale studerende savner danske venner (2) 
 Gå-hjem-møde om kompetencer og uddannelsesbeskrivelser (5) 

 
 

Meddelelser ud over dagsorden 
 Karrieredag 
Der er planlagt Karrieredag den 29. marts, hvor valgfagsmesse og karrieredagen 
fusioneres. Der vil være oplæg fra eksterne aftagere. Forhåbentlig vil dagen blive planlagt i 
samarbejde med Juridisk Forening. Nærmere information kommer snarest. 
 
 Ændring af prøveform ved vintereksamen 2011/2012 
Studienævnsformanden har godkendt ændret prøveform fra skriftlig til mundtlig eksamen i 
faget Kapitalselskaber, hvor kun en enkelt studerende er tilmeldt. 

 
 
4. Fagbeskrivelser (fast punkt) 
 Der var intet til dette punkt. 
 
 
5. Studieordninger (fast punkt) 
 Der var intet til dette punkt. 
 
 
6. Undervisningsevalueringer (lukket punkt) 

Generelt ser evalueringer gode ud. Studielederen konstaterede, at det er glædeligt, at 
instituttet har dygtige instruktorer, hvilket hele Juridisk Institut sætter stor pris på.  
 
Der er indkommet forslag til omrokeringer af fag, som studienævnet vil tage med i over-
vejelserne næste gang, der skal udfærdiges nye studieordninger på bachelorniveau. 
 
Det blev kommenteret, at det er problematisk med fag der kører over 2 semestre. De bliver 
ofte nedprioriteret i forhold til fag, hvor der er eksamen efter 1 semester. En løsning kunne 
være at afvikle en midtvejsprøve i juni/januar til også at fastholde de studerendes fokus på 2-
semestersfag. 
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Der har for enkelte fags vedkommende ved semesterstart været skemalagt øvelsestimer før 
1. forelæsning. Dette er ikke hensigtsmæssigt. Der vil blive givet besked videre til skema-
læggeren og de fagansvarlige, så der fremover tages højde for dette. 

 
 
7. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Der var intet til dette punkt. 
 
 
8. Høring om ændring af Vedtægt for Syddansk Universitet 

Studielederen kommenterede oprettelsen af institutudvalg. Hverken studienævnsformand 
eller studieleder er fødte medlemmer af udvalget, hvilket vil være oplagt for at sikre en 
sammenhæng mellem beslutningerne i udvalg og nævn. 
 

 Studienævnet havde ingen yderligere kommentarer. 
 
 
9. Dispensationer (lukket punkt) 

(1)  - ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for bachelorprojekt godkendt. 
(2)  - ansøgning om fritagelse for engelsksproget valgfag afvist. 
(3)  - ansøgning om tilladelse til eksamensforsøg ved reeksamen uden brug af forsøg  
    ved ordinær eksamen godkendt. 
(4)  - ansøgning om dispensation for at kandidatspecialet afslutter uddannelsen godkendt. 
(5)  - ansøgning om dispensation for eksamensrelaterede krav. Studienævnet besluttede  
    at indhente yderligere kommentarer fra fagansvarlig. Studienævnsformanden blev  
    bemyndiget til at færdigbehandle sagen. 
(6)  - ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit godkendt. 
(7)  - ansøgning om godkendelse af merit delvist godkendt. 
(8)  - ansøgning om fritagelse for økonomisk fag afvist. 
(9)  - ansøgning om godkendelse af merit. Studienævnet besluttede at gennemse sagen  
    igen inden endelig beslutning. Studienævnsformanden blev bemyndiget til at 
    færdigbehandle sagen. 
(10) - ansøgning om godkendelse af praktikophold godkendt. 
(11) - ansøgning om deltagelse i reeksamen uden forudgående deltagelse i ordinær   
    eksamen godkendt. 
(12) - ansøgning om udsættelse af ordinær eksamen godkendt. 
(13) - ansøgning om godkendelse af meritoverførsel godkendt. 
(14) - ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for opgave godkendt. 
(15) - ansøgning om forlængelse af frist for beståelse af fag, der indgår i 1. årsprøven  
    godkendt. 
(16) - ansøgning om deltagelse i reeksamen uden forudgående deltagelse i ordinær   
    eksamen godkendt. 
(17) - ansøgning om deltagelse i reeksamen godkendt. 
(18) - ansøgning om forlængelse af studietid godkendt. 
(19) - ansøgning om optagelse på enkeltfag som dansk gæstestuderende godkendt. 
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9. Eventuelt 
 

 Møderne i forårssemestret 2012 blev fastlagt til følgende datoer: 
 

 Tirsdag den 7. februar 
Tirsdag den 13. marts 
Tirsdag den 10. april 
Tirsdag den 8. maj 
Tirsdag den 19. juni 

kl. 12:15 i mødelokalet på Marketing og Management, 1. sal 
kl. 12:15 i mødelokalet på Center for Journalistik (det store) 
kl. 12:15 i mødelokalet på Center for Journalistik (det store) 
kl. 12:15 i mødelokalet på Center for Journalistik (det store) 
kl. 12:15 i mødelokalet på Center for Journalistik (det store) 

  
Møderne afholdes i den undervisningsfri periode og forventes afsluttet kl. 14. 

 
 
 
Mødet sluttede kl. 10:50. 
 
 
 
       Hans Viggo Godsk Pedersen 
       Studienævnsformand   /  Charlotte Visbech Madsen 
           Referent 


