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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 6. november 2012 

 
 
Tilstedeværende: 

Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Lars Mygind Bojsen, 
Bugge T. Daniel, Josephine Ingholt Winther, Lone Hansen, Trine Skovlund Hansen, Emmi 
Warming (faglig vejleder), Frederik Bjørnsen (faglig vejleder), Diana Bredal Midskov (sekretær) 
 

Fraværende med afbud: 
 Peter Sand, Gitte Skou 
 
 
Tillægsdagsordenens punkt 1 blev behandlet før punkt 11. 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 3. oktober 2012 
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
2. Meddelelser 

 Orientering om ansøgning om eksamen i udlandet (1) 
Studielederen orienterende om, at der er udarbejdet et regelsæt for afholdelse af eksamen i 
udlandet. Regelsættet er godkendt af Dekan Jesper Strandskov. 
Eksamener der afvikles i udlandet vil blive afholdt på samme tidspunkt som eksamen i faget i 
Danmark. 

 
 

 Efterlysning af medlemmer til fokusgruppe (4) 
Studielederen opfordrede studienævnets medlemmer til, at opfordre andre til eller selv at 
deltage i fokusgruppe vedrørende drøftelse af delpolitikker. 
 
Studielederen orienterede om, at der i fokusgrupperne vil blive diskuteret emner som 
pædagogik og markedsføring og at det er vigtigt, at der er jurister repræsenteret i 
fokusgrupperne. 

 
 

 Eksamensplanlægning (5) 
Studienævnet diskuterede en henvendelse omkring eksamensplanlægning. Studienævnet blev 
enige om at rette henvendelse til Studiekontakten med henstilling til, at de endelige lister med 
eksamensdatoer bliver offentliggjort tidligere.  
 
Studienævnet diskuterede samtidig mulighederne for at fordele eksamenerne over en længere 
periode og blev enige om, at der rettes henvendelse til Dekanen med studienævnets ønsker 
om, at udvide eksamensperioden til at inkludere maj og december måned. 
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 Pressemeddelelse: Regeringen vil styrke kvalitetssikringen af  
 de videregående uddannelser (6) 

Studielederen orienterede i forbindelse med pressemeddelelsen om kvalitetssikring om, at alle 
uddannelser på Syddansk Universitet i øjeblikket arbejder med at lave uddannelses-
beretninger, som er en del af Syddansk Universitets kvalitetssikring. 

 
 Der var ingen bemærkninger til følgende punkter: 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 Information om undervisningsfri (2) 
 Frihed i optagelsessystemet (3) 

 
 
 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. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 
 Intet under dette punkt   
 
 
4. Studieordninger (fast punkt) 

Faget Retslære, retshistorie og retssociologi har ændret navn til Retshistorie, retsfilosofi og 
retssociologi og fagets titel er derfor ændret i følgende studieordninger: 
 
 Studieordning for Bacheloruddannelsen (BA) i Jura 
 Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (jura på deltid) 
 

 Studienævnet godkendte ændringerne. 
 
 
5. Udfordringer mht. obligatoriske gruppeopgaver som eksamensforudsætning i Civilproces 

og anden konfliktløsning. 
  Studienævnet diskuterede på opfordring af fagansvarlig for faget Civilproces og anden 

konfliktløsning, hvordan problemerne med eksamensbetingede gruppeopgaver, hvor gruppen 
ikke fungerer, og der er studerende der ikke deltager, skal løses. 

 
 Studienævnet blev enige om, at såfremt en gruppe ikke samarbejder, og det af underviser 

vurderes, at der er studerende i gruppen, der ikke deltager aktivt i gruppearbejdet, kan gruppen 
splittes. Den/de studerende, der ikke har deltaget i gruppearbejdet, skal derefter indlevere en 
individuel opgave. 

  



                                                                                      

Side 3 af 6 

 
 
6. Revision af kompetenceprofiler 
 Camilla Hørby Jensen orienterede om, at fakultetet har bedt os justere kompetenceprofilerne for 

vores uddannelser til brug for eksamensbeviserne, da nogle af dem er for lange til at kunne 
fremgå korrekt af eksamensbeviserne.   

 Studienævnet besluttede, at kompetenceprofilerne på uddannelsernes hjemmesider samt i 
studieordningerne tillige bør tilrettes, så kompetencebeskrivelserne er ens alle steder. 

 
 Kompetenceprofilerne skal i samme proces oversættes, så de forefindes på både dansk og 

engelsk. 
 
 Der vil blive undersøgt, hvor oversættelsesopgaven ligger. I udgangspunktet er det en 

administrativ opgave. 
 
 
7. Internationaliseringsstrategi 
 Studienævnet besluttede at synliggøre mulighederne for ophold i udlandet og på Syddansk 

Universitet bedre på hjemmesiderne. 
 
 Studienævnet talte også om, at der kunne sættes mere fokus på udlandsophold fx ved hjælp af 

informationsmateriale samt orientering om mulighederne og fordelene ved udlandsophold i en 
af forelæsningstimerne. 

  
 
8. Godkendelse af foreløbige eksamensplaner 

 Den foreløbige eksamensplan for eksamensdatoer for BA jura og HA(jur.) blev godkendt. Med 
bemærkningen om, at der vil ske ændringer i datoerne for faget Folkeret. 
 
Den foreløbige eksamensplan for cand.jur. og cand.merc.(jur.) blev ikke godkendt, da 
studienævnet på mødet blev opmærksomme på, at der ikke var overensstemmelse mellem den 
plan, der ligger tilgængeligt på nettet og den plan, der var fremsendt til studienævnet til 
godkendelse. 

 
 Studienævnet bemærkede ved gennemgangen af eksamensplanerne, at eksamenerne ligger 
meget tæt. 
 

 
9. Klage over undervisningsforløb (lukket punkt) 

Studienævnet diskuterede en klage fra to studerende over et uheldigt forløb af 
undervisningsplanlægningen i et fag. Studienævnet besluttede, at kontakte de studerende og 
beklage forløbet. 
 

 
10. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 
 
 
Tillægsdagsorden 
 
1. Undervisningsevaluering E12 
 Oplæget til hvilke fag, der skal undervisningsevalueres i efteråret 2012 blev godkendt. 
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11. Dispensationer (lukket punkt) 
Studienævnet diskuterede en klage over meritoverførsel, der er modtaget fra en studerende. 
Studienævnet besluttede at ændre afgørelsen. 

 
1) Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel - Godkendt 
2) Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel - Godkendt 
3) Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel - Godkendt 
4) Ansøgning om afholdelse af ekstraordinær eksamen sammen med Jura på deltid - 

 Godkendt 
5) Ansøgning om meritoverførsel - Godkendt 
6) Ansøgning om afholdelse af ekstraordinær eksamen sammen med Jura på deltid – 

 Godkendt 
7) Ansøgning om 4. eksamensforsøg - Godkendt 
8) Ansøgning om dispensation for deltagelse i eksamen i 1. års prøvefag - Godkendt 
9) Ansøgning om forlængelse af fristen for beståelse af 1. årsprøven - Godkendt 
10) Ansøgning om meritoverførsel – Kræver yderligere behandling 
11) Ansøgning om deltagelse i reeksamen i februar 2013 - Godkendt 
12) Ansøgning om deltagelse i reeksamen i februar 2013 - Godkendt 
13) Ansøgning om deltagelse i reeksamen i februar 2013 - Godkendt 
14) Ansøgning om deltagelse i reeksamen i februar 2013 - Godkendt 
15) Ansøgning om forlængelse af fristen for beståelse af 1. årsprøven - Godkendt 
16) Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspeciale - Godkendt 
17) Ansøgning om forlængelse af fristen for beståelse af 1. årsprøven samt ansøgning om 4.    

eksamensforsøg - Godkendt 
18) Ansøgning om deltagelse i ordinær eksamen sammen med Jura på deltid - Godkendt 
19) Godkendelse af praktikophold - Godkendt 
20) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - Godkendt 
21) Ansøgning om meritoverførsel - Godkendt 
22) Ansøgning om meritoverførsel - Godkendt 
23) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold - Godkendt 
24) Ansøgning om 4. eksamensforsøg - Godkendt 
25) Ansøgning om dispensation for deltagelse i eksamen i 1. års prøvefag samt forlængelse af 

fristen for beståelse af 1. årsprøven - Godkendt 
26) Ansøgning om dispensation for deltagelse i eksamen i 1. års prøvefag - Godkendt 
27) Ansøgning om 5. eksamensforsøg - Godkendt 
28) Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet - Godkendt 
29) Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan - Godkendt 
30) Ansøgning om fritagelse for eksamensbetingelse – Kræver yderligere behandling 
31) Ansøgning om ekstraordinær eksamen - Godkendt 
32) Ansøgning om at rykke eksamen til sommereksamen 2013 - Godkendt 
33) Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet - Godkendt 
34) Ansøgning om dispensation for deltagelse i eksamen i 1. års prøvefag - Godkendt 
35) Ansøgning om deltagelse i eksamen i december - Godkendt 
36) Ansøgning om deltagelse i eksamen i december - Godkendt 
37) Ansøgning om deltagelse i eksamen i december - Godkendt 
38) Ansøgning om deltagelse i eksamen i december - Godkendt 
39) Ansøgning om forlængelse af førsteårsprøven - Godkendt 
40) Ansøgning om 5. og 6. eksamensforsøg samt forlængelse af 1. årsprøven - Godkendt 
41) Ansøgning om deltagelse i ordinær eksamen sammen med Jura på deltid - Godkendt 
42) Ansøgning om meritoverførsel – Afvist 
43) Ansøgning om deltagelse i ordinær eksamen sammen med Jura på deltid - Godkendt 
44) Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel - Godkendt 
45) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - Godkendt 
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46) Ansøgning om tilladelse til at skrive seminar på 5 ECTS - Godkendt 
47) Ansøgning om deltagelse i eksamen i december - Godkendt 
48) Ansøgning om deltagelse i eksamen i december - Godkendt 
49) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - Godkendt 
50) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - Godkendt 
51) Ansøgning om 4. eksamensforsøg – Kræver yderligere behandling - Godkendt 
52) Ansøgning om deltagelse i reeksamen - Godkendt 
53) Ansøgning om forlænget tid ved eksamen - Godkendt 
54) Ansøgning om forlængelse af fristen for beståelse af 1. årsprøven - Godkendt 
55) Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet – Kræver yderligere behandling 
56) Ansøgning om opskrivning af ECTS point - Afvist 
57) Ansøgning om deltagelse i eksamen i december - Godkendt 
58) Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet - Godkendt 
59) Ansøgning om meritoverførsel – Delvist godkendt 
60) Ansøgning om eksamen på dansk - Afvist 
61) Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding - Afvist 
62) Ansøgning om forlængelse af fristen for 1. årsprøven og meritoverførsel – Godkendt 
63) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - Godkendt 
64) Ansøgning om meritoverførsel - Godkendt 
65) Ansøgning om deltagelse i reeksamen februar 2013 - Godkendt 
66) Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på deltid - Godkendt 
67) Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet - Godkendt 
68) Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet - Godkendt 
69) Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet - Godkendt 
70) Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet - Godkendt 
71) Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet - Godkendt 
72) Ansøgning om erstatning af fag - Godkendt 
73) Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet - Godkendt 
74) Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet - Godkendt 
75) Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet - Godkendt 
76) Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet - Godkendt 
77) Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet - Godkendt 
78) Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet - Godkendt 
79) Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på deltid - Godkendt 
80) Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet - Afvist 
81) Ansøgning om deltagelse i reeksamen februar 2013 - Godkendt 
82) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – Kræver yderligere behandling 
83) Ansøgning om ændret ECTS værdi for fag samt 4. eksamensforsøg - Godkendt 
84) Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet - Godkendt 
85) Ansøgning om dispensation fra reglerne om studieaktivitet - Godkendt 
86) Ansøgning om dispensation fra reglerne om studieaktivitet - Godkendt 
87) Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 - Godkendt 
88) Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding - Godkendt 

 
 
12. Eventuelt 
 
Studienævnet diskuterede behovet for en form for lektiecafe. Studienævnet besluttede, at rette 
henvendelse til Juridisk forening for at høre, om det kunne være noget de vil arrangere. 
 
 Mødet sluttede kl. 14.50 
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        Hans Viggo Godsk Pedersen 
       Studienævnsformand   / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 


