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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 2. maj 2017 

 
 
Tilstedeværende: 
Jakob Juul-Sandberg (Formand), Ulrike Barten (Studieleder), Rikke Gottrup (Vicestudieleder), 
Ayo Næsborg-Andersen, Bassah Khalaf, Nicolai Kristoffer Larsen, Philip Nybo Brenøe-Hansen, 
Signe Bukdal Kristiansen og Diana Bredal Midskov (Studienævnssekretær).  
 
Fraværende med afbud: 
Mathias Christensen (Næstformand), Anne Storm Sneftrup. 

 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 28. marts 2017. 
 Dette punkt blev udsat til næste møde, da referatet endnu ikke var udsendt.  
 
 
2.  Godkendelse af dagsorden 
 Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
3.  Meddelelser 

 Regelændring: antal prøveforsøg for visse fag i førsteårsprøven (1) 
Som oplyst på sidste studienævnsmøde har fakultetets vice-institutledere for uddannelse 
besluttet, at der i fagene, der indgår i førsteårsprøven, vil blive udbudt 3 prøveforsøg i de fag, 
der har prøver ved vintereksamen og 2 prøveforsøg i de fag, der har prøver ved 
sommereksamen. På mødet i marts udtrykte studienævnet bekymring for den forskel, det vil 
give, at der er mulighed for 3 prøveforsøg i nogle fag og kun 2 prøveforsøg i andre fag.  

 
Ulrike fortalte, at hun har talt med Prodekanen for Uddannelse, Ole Friis, der oplyser, at 
SDU’s direktion har besluttet, at fagene i førsteårsprøven skal være bestået senest ved 
udgangen af 1. studieår.  
Det er en ekstra service, til de studerende, at der vil være 3 prøver i fagene, der udbydes ved 
vinterterminen, da de studerende ikke har krav på 3 prøveforsøg i de fag, der indgår i 
førsteårsprøven. 
 
Dekanatsekretariatet er opmærksomt på, at det kan blive nødvendigt at ændre prøveformen 
for det 3. prøveforsøg på grund af få tilmeldte studerende.  De er ligeledes opmærksomme på, 
at det fra et pædagogisk synspunkt kan være vanskeligt.  
 
 

 Præcisering af regler i forbindelse med skift mellem deltidsstudie og det tilsvarende  
  fuldtidsstudie (2) 
 
 Ulrike oplyste, at der er kommet nye regler for skift mellem de forskellige studier:  
 
 Studerende har mulighed for at skifte fra fultidsstudiet til den tilsvarende deltidsuddannelse.  
 Der kan ikke søges om overflytning eller studeskift fra deltidsstudiet til fuldtidsstudiet. Her 

vil den studerende skulle søge om optagelse på lige fod med alle andre ansøgere.  
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  Øvrige regler omkring skift mellem deltids- og fuldtidsforløbet kan læses her. 
 
 Studiemiljøundersøgelsen (3) 

  Studienævnet konstaterede, at der har været en lav svarprocent.  
Studienævnet tog derefter resultatet af undersøgelsen til efterretning uden yderligere 
kommentarer.  

 
 Der var ingen kommentarer til følgende meddelelse: 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 

 
 Meddelelser ud over dagsordenen. 
 Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 

 Undervisningsprisen 
 Orientering om tilpasning af studieadministrationen 

 
 

 Sager behandlet i henhold til høringsrunde 
 Forud for mødet har studienævnet behandlet to emner i skriftlig høringsrunde: 

 Godkendelse af eksamensplaner for sommereksamen 2017  
 Ændring af fagbeskrivelser for fagene Matematik og statistik (tidligere Kvantitative 
 analyseredskaber) og Organisation med videnskabsteori udbudt af Studienævn for 
 Erhvervsøkonomi 

 
 Sager behandlet af dispensationsudvalget 

Der har ikke været behandlet sager af dispensationsudvalget 
 
 Sager behandlet af formanden: 
  

1. Ansøgning om tilladelse til at skrive 
bachelorprojekt på engelsk 

2017 / 19258 Bachelor 

2. Ansøgning om tilladelse til at skrive 
bachelorprojekt alene 

2017 / 44517 Bachelor 

3. Ansøgning om tilladelse til at skrive 
bachelorprojekt alene 

2017 / 19307 Bachelor 

4. Ansøgning om udsættelse af 
afleveringsfristen for bachelorprojekt 

2017 / 19796 Bachelor 

5. Ansøgning om forsinket 
undervisningstilmelding 

2017 / 19249 Kandidat 

6. Ansøgning om forsinket 
undervisningstilmelding 

2017 / 8350 Kandidat 

7. Ansøgning om forsinket 
eksamenstilmelding 

2017 / 19599 Bachelor 

8. Ansøgning om udsættelse af 
afleveringsfristen for bachelorprojekt 

2017 / 19279 Bachelor 

9. Ansøgning om forsinket 
undervisningstilmelding 

2017 / 10345 Kandidat 

10. Ansøgning om forsinket 
undervisningstilmelding 

2017 / 19092 Kandidat 

11. Ansøgning om endelig godkendelse af 
praktikophold 

2017 / 19811 Kandidat 

12. Ansøgning om udsættelse af fristen for at 2017 / 5122 Bachelor 

http://www.sdu.dk/efter_videreuddannelse/generelle_informationer/skift
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bestå førsteårsprøven 
13. Ansøgning om udsættelse af 

afleveringsfristen for kandidatspeciale 
2017 / 18817 Kandidat 

14. Ansøgning om udsættelse af 
afleveringsfristen for kandidatspeciale 

2017 / 18732 Kandidat 

15. Ansøgning om udsættelse af 
afleveringsfristen for kandidatspeciale 

2017 / 19623 Kandidat 

16. Ansøgning om tilladelse til at skrive 
kandidatspeciale på engelsk 

2017 / 18718 Kandidat 

 
 
4. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 
 Der var intet under dette punkt.  
  
5. Studieordninger (fast punkt) 
 Der var intet under dette punkt. 
 
6. Godkendelse af pensum for sommereksamen 2017 
 Studienævnet godkendte pensum, for sommereksamen 2017, for følgende fag: 
 
 Bachelor: 
 

 Aktuelle udviklinger og udfordringer i folkeretten 
 EU-ret 
 Forfatningsret 
 Formueret 
 Forvaltningsret 
 Forvaltningsret 
 Industriøkonomi og konkurrenceret 
 Kommunalret 
 Kriminalitet, straf og kriminalpræventive strategier 
 Kriminalret 
 Marketing og markedsføringsret 
 Obligationsret 
 Regulering af fast ejendom 
 Videregående erstatningsret 
 
Jura bachelor på deltid: 
 
 Folkeret 
 Forfatningsret 
 Forvaltningsret 
 Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse 
 Obligationsret 
 Retshistorie, retsfilosofi og retssociologi 
 
Kandidat: 
 
 Business, Law and Society 
 Criminal Justice in a Scandinavia Perspective 
 Drafting Contracts 
 Forsikringsret 
 Handel med fast ejendom 
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 Immaterialret 
 International Transport Law 
 Kapitalselskaber 
 Køb og salg af virksomheder 
 Moms- og afgiftsret 
 Politiret 
 Regnskabsforståelse 
 Socialret 
 Strafferetlig regulering af erhvervslivet 
 Udlændingeret 
 Videregående ansættelsesret (funktionærret) 
 Videregående forvaltningsret 
 When Lawyers Meet Their Clients 

 
7. Orienteringspunkt: Ansøgningstal til kvote 2 og deltidsuddannelserne 
 

Ulrike og Rikke orienterede om ansøgningstallene: 
 

 180 studerende har søgt ind på Jura bachelor på deltid 
 32 studerende har søgt ind på cand.jur. på deltid 
 Der er endnu ingen studerende, der har søgt ind på meritordning på deltid. Denne er dog 
  blevet annonceret meget sent.  

 
På kvote 2 har vi modtaget følgende: 

 560 studerende har søgt ind på Jura bacheloruddannelsen 
 65 studerende har søgt ind på HA(jur.) bacheloruddannelse. 

 
ca. 10-15 % af ansøgerne mødte ikke op til unitesten. 

 
 
8. Studiefremdriftsreformen 
 Der var intet under dette punkt. 
 
 
9. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Der var intet under dette punkt. 
 
 
10. Dispensationer (lukket punkt) 
 

1. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 20383 Bachelor Godkendt 
2. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

individuelt tilrettelagt tilvalg 
2017 / 19798 Kandidat Godkendt 

3. Ansøgning om forsinket 
eksamenstilmelding 

2017 / 19923 Kandidat Godkendt 

4. Ansøgning om endelig godkendelse af 
praktikophold 

2017 / 19759 Kandidat Godkendt 

5. Ansøgning om endelig godkendelse af 
praktikophold 

2017 / 19739 Kandidat Godkendt 

6. Ansøgning om forlænget tid  2017 / 19690 Bachelor Godkendt 
7. Ansøgning om afholdelse af prøver i 

udlandet 
2017 / 19609 Bachelor Godkendt 
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8. Ansøgning om afholdelse af prøver i 
udlandet 

2017 / 19610 Bachelor Godkendt 

9. Ansøgning om afmelding af fag 2017 19621 Kandidat Afvist 
10. Ansøgning om afholdelse af prøver i 

udlandet 
2017 / 19605 Bachelor Godkendt 

11. Ansøgning om afholdelse af fjerneksamen 2017 / 19312 Bachelor Godkendt 
12. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2017 / 19603 Kandidat Delvist 

imødekomm
et 

13. Ansøgning om godkendelse af 
meritoverførsel 

2017 / 19598 Kandidat Godkendt 

14. Ansøgning om afholdelse af prøve i 
udlandet 

2017 / 19596 Bachelor Godkendt 

15. Ansøgning om forlænget tid 2017 / 19592 Bachelor Delvist 
imødekomm
et 

16. Ansøgning om forlænget tid 2017 / 19586 Bachelor Godkendt 
17. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 19583 Bachelor Godkendt 
18. Ansøgning om forlænget tid 2017 / 19330 Bachelor Godkendt 
19. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 19328 Bachelor Godkendt 
20. Ansøgning om forlænget tid 2017 / 19310 Bachelor Delvist 

imødekomm
et 

21. Ansøgning om fagtilmelding/-afmelding 2017 / 19305 Kandidat Afvist 
22. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

merit 
2017 / 19248 Kandidat Godkendt 

23. Ansøgning om deltagelse i prøve 2017 / 19247 Bachelor Delvist 
imødekomm
et 

24. Ansøgning om forlænget tid 2017 / 19109 Bachelor Godkendt 
25. Ansøgning om forlænget tid 2017 / 19108 Bachelor Godkendt 
26. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 19107 Bachelor Godkendt 
27. Ansøgning om endelig godkendelse af 

praktikophold 
2017 / 19105 Kandidat Godkendt 

28. Ansøgning om særlige prøvevilkår 2017 / 19097 Bachelor Delvist 
imødekomm
et 

29. Ansøgning om forlænget tid 2017 / 19096 Bachelor Godkendt 
30. Ansøgning om forlænget tid 2017 / 19093 Bachelor Delvist 

imødekomm
et 

31. Ansøgning om forlænget tid 2017 / 18820 Bachelor Delvist 
imødekomm
et 

32. Ansøgning om forlænget tid 2017 / 18819 Bachelor Godkendt 
33. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 18818 Bachelor Godkendt 
34. Ansøgning om afholdelse af prøve 2017 / 18660 Kandidat Godkendt 
35. Ansøgning om godkendelse af alternativ 

studieplan 
2017 / 5106 Bachelor Godkendt 

36. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 18731 Bachelor Godkendt 
37. Ansøgning om forlænget tid 2017 / 18728 Bachelor Delvist 

imødekomm
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et 
38. Ansøgning om forlænget tid 2017 / 18727 Bachelor Godkendt 
39. Ansøgning om godkendelse af alternativ 

studieplan 
2017 / 18725 Kandidat Godkendt 

40. Ansøgning om forsinket tilmelding og 
deltagelse i omprøve 

2017 / 18723 Bachelor Afvist 

41. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 18724 Bachelor Godkendt 
42. Ansøgning om afholdelse af prøver i 

udlandet 
2017 / 18721 Bachelor Godkendt 

43. Ansøgning om godkendelse af 
meritoverførsel 

2017 / 4571 Kandidat Godkendt 

44. Ansøgning om godkendelse af 
meritoverførsel 

2017 / 4571 Kandidat Godkendt 

45. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 18654 Bachelor Godkendt 
46. Ansøgning om forlænget tid  2017 / 18655 Bachelor Godkendt 
47. Ansøgning om afmelding af fag 2017 / 1866 Kandidat Godkendt 
48. Ansøgning om afholdelse af prøver i 

udlandet 
2017 / 18705 Bachelor Godkendt 

49. Ansøgning om forlænget tid 2017 / 18831 Bachelor Godkendt 
50. Ansøgning om deltagelse i prøve 2017 / 19341 Bachelor Godkendt 
51. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2017 / 20322 Kandidat Godkendt 
52. Ansøgning om godkendelse af 

meritoverførsel og forsinket 
undervisningstilmelding 

2017 / 20324 Kandidat Afvist 

53. Ansøgning om godkendelse af alternativ 
studieplan og forlænget tid 

2017 / 20326 Bachelor Godkendt 

54. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 20329 Bachelor Godkendt 
55. Ansøgning om tilladelse til at skrive 

bachelorprojekt alene 
2017 / 20331 Bachelor Godkendt 

56. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 
meritoverførsel  

2017 / 20333 Kandidat Delvist 
imødekomm
et 

57. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 
praktikophold 

2017 / 20359 Kandidat Godkendt 

58. Ansøgning om forlænget tid 2017 / 20362 Bachelor Godkendt 
59. Ansøgning om forlænget tid 2017 / 20368 Bachelor Godkendt 
60. Ansøgning om forlænget tid 2017 / 20369 Bachelor Godkendt 
61. Ansøgning om endelig godkendelse af 

praktikophold 
2017 / 20375 Bachelor Godkendt 

62. Ansøgning om fagtilmelding/-afmelding 2017 / 20380 Kandidat Godkendt 
63. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 20777 Bachelor Godkendt 
64. Ansøgning om tilladelse til at skrive 

eksamensopgave alene 
2017 / 20458 Bachelor Godkendt 

65. Ansøgning om deltagelse i omprøve 2017 / 20792 Bachelor Afvist 
66. Ansøgning om deltagelse i omprøve 2017 / 20798 Bachelor Godkendt 
67. Ansøgning om forsinket 

eksamenstilmelding 
2017 / 20806 Bachelor Godkendt 

68. Ansøgning om ændring af alternativ 
studieplan 

2017 / 20809 Bachelor Godkendt 

69. Ansøgning om godkendelse af alternativ 
studieplan 

2017 / 9646 Bachelor Godkendt 

70. Ansøgning om deltagelse i omprøve 2017 / 20834 Bachelor Godkendt 
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71. Ansøgning om afholdelse af fjerneksamen 
og forlænget tid 

2017 / 20835 Bachelor Godkendt 

72. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 20878 Bachelor Godkendt 
73. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 20879 Bachelor Godkendt 
74. Ansøgning om udsættelse af fristen for at 

bestå førsteårsprøven 
2017 / 20880 Bachelor Godkendt 

75. Ansøgning om afholdelse af 
ekstraordinær prøve 

2017 / 20881 Kandidat Godkendt 

76. Ansøgning om særlige prøvevilkår 2017 / 20888 Bachelor Godkendt 
77. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 19331 Bachelor Godkendt 
78. Ansøgning om forsinket 

eksamenstilmelding 
2017 / 20892 Bachelor Godkendt 

79. Ansøgning om godkendelse af 
meritoverførsel 

2017 / 20894 Bachelor Godkendt 

80. Ansøgning om særlige prøvevilkår 2017 / 20897 Bachelor Godkendt 
81. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 20898 Bachelor Godkendt 
82. Ansøgning om forlænget tid 2017 / 20910 Bachelor Godkendt 
83. Ansøgning om afholdelse af 

ekstraordinær prøve 
2017 / 19285 Bachelor Godkendt 

84. Ansøgning om afholdelse af 
ekstraordinær prøve 

2017 / 19282 Bachelor Godkendt 

85. Ansøgning om særlige prøvevilkår 2017 / 20912 Bachelor Godkendt 
86. Ansøgning om afholdelse af prøve i 

udlandet 
2017 / 20802 Kandidat Godkendt 

87. Genbehandling af genbehandling af 
ansøgning om yderligere prøveforsøg  

2017 / 4066 Bachelor Afvist 

88. Ansøgning om forlænget tid 2017 / 21252 Bachelor Godkendt 
89. Ansøgning om forsinket 

eksamenstilmelding 
2017 / 21259 Bachelor Godkendt 

90. Ansøgning om endelig godkendelse af 
praktikophold 

2017 / 21260 Kandidat Godkendt 

91. Ansøgning om deltagelse i omprøve 2017 / 21266 Kandidat Godkendt 
92. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

meritoverførsel 
2017 / 20832 Bachelor Delvist 

imødekomm
et 

 
I forbindelse med at materialet til Studienævnsmøderne skal digitaliseres, besluttede 
Studienævnet, at dispensationsansøgningerne skal være klar til gennemlæsning senest fredagen 
før mødet kl. 14.00. 

 
11. Eventuelt 
 Egen dimensionering: 

Ulrike orienterede om, at SDU har lavet en aftale med Ministeriet om selv at foretage en 
tilpasning af kapacitetstallene (egendimensionering) på en lang række uddannelser. Direktionen 
og Rektor har bl.a. valgt at foretage en egen dimensionering på HA(jur.)-uddannelsen for at 
undgå en dimensionering fra Ministeriet på et senere tidspunkt. Beslutningen er truffet på 
baggrund af uddannelsens gennemførselstider, frafald og jobmuligheder som færdiguddannet 
cand.merc.(jur.). Til studiestarten i efterår 2017 vil der kun være 30 i stedet for tidligere 60 
pladser på HA(jur.)-uddannelsen. 
 
Philip udtrykte bekymring for denne ændring og studienævnet diskuterede, hvorvidt det fortsat 
vil give mening at bibeholde uddannelsen.  
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Ulrike planlægger at nedsætte et udvalg, der kan tage stilling til, hvilke tiltag der skal laves for 
at fremme interessen for HA(jur.)-uddannelsen, således at de studerende kan tiltrækkes og 
fastholdes på uddannelsen. 
Ulrike fremhævede, at det måske vil være nemmere at lave nye positive tiltag med 30 
studerende på uddannelsen end med 60 studerende.  
 
Studienævnet bakkede op om muligheden for nye tiltag på HA(jur.)-uddannelsen bl.a. med 
henblik på at gøre uddannelsen så eftertragtet, at det vil være muligt at få tilladelse til at optage 
flere studerende igen i fremtiden.   
 
BA Jur. fastholder 150 pladser. Cand.jur. bliver dimensioneret fra 140 til 120 pladser. 
Cand.merc.(jur.) bliver dimensioneret fra 40 til 30 pladser. Alle retskravsstuderende bliver 
optaget på kandidatuddannelserne uafhængigt af dimensioneringstallene.  
 
Uddannelsesberetninger: 
Ulrike spurgte ind til studienævnets kendskab til uddannelsesberetningerne, som hun ønsker at 
tage op som et punkt på næste møde.  

 
 
 
Mødet sluttede kl. 13.55 
 
 
        Jakob Juul-Sandberg 
       Formand     / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 
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