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REFERAT 
 

Studienævnsmøde – Juridisk Studienævn 
1. juni 2015 kl. 10:00 – 12:00 Lokale 2,09 NJV 8A 
 
Møde indkaldt af Ulla Steen 

 
Tilstede: Ulla Steen, Lars Bo Langsted, Carsten Munk-Hansen, Albert Sverrisson (jura), Jesper Melgaard 

Algayer (erhvervsjura), Christopher Kjær Glinvad (erhvervsjura), Birte Solvej Neve og Sarah Guldhammer.  

 
Afbud: Sten Bønsing, Esben Korsgaard Poulsen (jura), Nicoline Skals 

 
 

Punkt 1 
 
Sagsfremstilling: 
 
Indstilling: 
 
Bilag: 
Referat: 

Godkendelse af endelig dagsorden 
 

 
 

 

 
 
Godkendt 

Punkt 2 
 
Sagsfremstilling: 
 
Indstilling: 
 
Bilag: 
 
Referat: 

Godkendelse af referat af 8. april, 4. maj og 20. maj 2015  
 
Referater fra tidligere SN møder skal vurderes 
 
Der indstilles til at SN godkender eller afviser tidligere referater 

 
Referaterne fra 8. april, 4. maj og 20. maj 
 

Referat fra 8. april – godkendt 

Referat fra 4. maj – Ikke godkendt 

SN appellerer til mere overskuelige og tydelige referater. Formen på referater 
diskuteres i lyset af kravet til kvalitetssikring.  
 
US har en kommentar til side 4 ang. projektorienteret forløb: US forstår det sådan 
at SN sagtens kan sige nej. ”SN godkender forløb i henhold til 
fagmodulbeskrivelsen” kun 25 timer uddannelsesorienteret forløb godkendes og 
meriteres med 10 ECTS. ECTS. Forløb op til 37 timer godkendes ikke, SN anbefaler 
det ikke da den studerende ”arbejder gratis” de resterende 12 timer. 

 
Referat fra 20. maj - godkendt 

Punkt 3 
 
Sagsfremstilling: 
 
 
Indstilling: 
 
 
Bilag: 
 

Dispensation (lukket punkt) 
 
A) NN 
B) NN 
 
A) Ansøger om et 4. eksamensforsøg 
B) Ansøger om at tage kandidaten på 3 år 
 
De studerenes ansøgninger + relevante bilag 
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Referat: A) NN – Ønsker 4. forsøg i formueret 1. – Godkendt.  

Dette indebærer, at Henrik skal have en dispensation for at starte på 5. semester, 
da han ikke har bestået 1. studieår. Af svaret, til Henrik, skal det fremgå, at han 
skal søge om dispensation til opstart på 5. semester 
 

B) NN – nyresygdom. Søger om at tage kandidaten på 3 år i stedet for på 2 år.  – 

Godkendt. 

Opfølgning på sagen: Studiekontoret skal melde tilbage, med svar på, hvad vi skal 
gøre med allerede givne dispensationer. Dispensationer der søgers med flere års 
virkning indskrives i STADS. Særlige vilkår skal søges år efter år, da disse ikke kan 
registreres.  

Punkt 4 
 
Sagsfremstilling: 
 
Indstilling: 
 
Bilag: 
Referat: 

Orientering fra Studieleder/studienævnsformand 
 
Ulla Steen informerer SN angående forskellige aktuelle forhold. 
 
 
 
 

 Dekanens beslutning vedrørende studieordningsændringer for 5. og 6. 
semester erhvervsjura afventes om de ændringer Ændringerne 
overskrider deadlines og giver dermed store administrative udfordringer, 
er vi blevet gjort opmærksomme på  

 US og AØ har sendt en fælles redegørelse og handlingsplan til 
akkrediteringspanel vedr. betinget akkreditering. 

 US: Det er et problem, at de studerende trækker blankt til eksamen. Der 
er minimum tre dage mellem alle eksamener jf. SN retningslinjer for 
eksaminer. SN mener, at det er spørgsmål om studiekultur, og at de 
studerende skal læse mere gennem hele året. Underviserne opfordres til 
at fortælle de studerende, at de skal gøre sig eksamensklar løbende. På 
sigt kan det overvejes om 6. semester og 8. semester valgfag skal deles 
op, sådan at eksamen ikke skalkoordineres med hhv. 6. og 8. semesters 
øvrige eksamensfag”. US: foreslår at tage det op i efteråret til næste 
omgang valgfag, hvor specifikke 6. semester valgfag kan overvejes 
udbudt.  

 Erhvervsregulering: Fagansvarlig mangler. Der arbejdes på at ansætte 
nogle internt. Der gives 50 timer til udvikling på nye fag.  

Punkt 5 
 

 
Sagsfremstilling: 
 
 
Indstilling: 
 
Bilag: 
 
 
Referat:  

SN-beslutning: Ændrede retningslinjer (Eksamen og 
gruppeprojekter) 
 
Retningslinjerne for eksamen og gruppeprojekter er blevet ændret 
SN skal tage stilling til om de ændrede retningslinjer skal godkendes 
 
Ændrede retningslinjer ang. projektgrupper, vejledning og prøver, samt 
retningslinjer vedrørende eksaminer 
Projektgrupper mm: 

 Børnepasningsproblemer giver som udgangspunkt for dispensation fra 
krav om gruppedeltagelse. LBL klargør, at retningslinjen skal udformes, 
sådan at dispensation kan søges, hvis helt udsædvanlige forhold opstår.  

 Projekteksamen og miniprojekter diskuteres, da de studerende føler sig 
dårligt rustet til at udarbejde skriftlige oplæg – eksempelvis synopsis. SN 
tager til efterretning, men beslutter, at studieordningerne ikke ændres 
nu. 

Eksamensretningslinjer: 

 Datosammenfald og 4. eksamensforsøg:  
US har tilføjet på side 1 - godkendes af SN  
US har tilføjet på side 2 - godkendes. 



3 

 

 Studievejledningen vil lave et opslag til de studerende ang. God 
studieteknik og eksamensforberedelse. Primært 1. års studerende skal 
forklares at de ikke har tid nok til at læse op, til eksamen i 
eksamensperioden. De skal læse løbende.  

Punkt 6 
 

 
Sagsfremstilling: 
 
Indstilling: 
 
Bilag: 
 

Referat: 

Diskussion og beslutning vedr. instilling/inskrivning på 
BA.jur (studieskifte) 
 

 
 

 
 
Prioritering ifm indskrivning på BA.jur  
 
Forslag til retningslinjer fra US fremlægges og godkendes. Dog skal der tilføjes et 4. 
punkt, til retningslinjerne, hvori der beskrives at studentereksamens karakterer 
muligvis kan indgå i bedømmelsen. 
”hvor de hidtil opnået karakterer i juridiske fag ikke afgørende taler for optagelse, 
kan der lægges vægt på gennemsnit fra den gymnasiale uddannelse” eller 
lignende. 
 
Studievejleder mener, at de, med disse retningslinjer, har rig mulighed for at 
italesætte dette overfor de studerende. Vejledningen skal gøre det klart, at 
tomplads og studieskifte ikke er en god idé. 

Punkt 7 
 
Sagsfremstilling: 
 
Indstilling: 
 
Bilag: 
 
Referat:  

Delegationsinstruks  

 

 
 
SN skal godkende eller justere den delegationinstruks der er givet til Sten Bønsing 
 
Delegationsinstruks 
 
Godkendes – der kommer en ny snarest i forbindelse med 
studiefremdriftsreformen.  
Godkendes for det året 2015-2016 

 
SN efterspørger, hvor mange sager der behandles udenom studienævnet. Et bud 
er omkring 70 sager. Sten noterer det muligvis, hvilket afklares?   

Punkt 9 
 
Sagsfremstilling: 
 
Indstilling: 
 
Bilag: 
Referat:  

Eventuelt 
 
 
 
 
 
 

 Fast ejendom: CMH foreslår ændringer i pensum. Begge bøger er 

udsolgte og CMH har skrevet to nye, som nu er sendt til korrektur. 

Bøgerne dækker ikke helt det samme, da en 3. bog også udkommer.. 

CMH vil komme med ændringer, til fagbeskrivelse.  

 CMH er begyndt at skrive på en ny bog til Juridisk Metode.  Muligvis 

kommer der noget til undervisningen til efteråret.  

 Der kommer en ny bog i aftaleret  

 Til næste møde skal 4. maj referatet, igen på som punkt og godkendes. 

Yderligere instruktioner: 
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Mødet er som udgangspunkt åbent for enhver med respekt af pladsforhold, ro og orden, medmindre det på grund af 

sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt at behandle en sag for lukkede døre. 

 


