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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 3. oktober 2017 

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

 
 

Jakob bød velkommen til Helene, som er nyt medlem i Studienævn for Jura.  
 
1. Godkendelse af referat af møde den 5. september 2017. 
 Referatet er endnu ikke klar, punktet udsættes til næste møde.  
 
2.  Godkendelse af dagsorden 
 Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger 
 
3.  Meddelelser 

 Afgørelse på eksamensklage (1) 
Studienævnet efterspurgte begrundelsen for afgørelsen. Diana undersøger, om det er muligt at 
få flere oplysninger i sagen.  
 
 Tiltag til bedring af studiestarten på SAMF (3) 

Ulrike orienterede om, at der er igangsat undervisermøder, hvor underviserne kan diskutere, 
hvilke mangler der evt. har været i forbindelse med studiestarten, og hvordan denne kunne 
gøres bedre.  

 
 Studienævnet havde ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 Status på projekt ”Digitalisering af studienævn” (2) 

 
 Meddelelser ud over dagsordenen. 
 Digitalisering af studienævn: 

Diana orienterede om, at der som en del af digitaliseringen af studienævnene, fra november, 
bliver indført et nyt system (Saga) til behandling af dispensationssager. 
 

 Tro og loveerklæringer: 
Jakob orienterede om, at SFEO arbejder på, at Tro og loveerklæringerne i forbindelse med 
kandidatspecialet kan blive indsat på titelblanketten.  
Da det er samme blanket, der bruges på alle uddannelserne på SAMF, skal de andre studier 
spørges først.  
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 Sager behandlet i henhold til høringsrunde 
 Der har ikke været behandlet sager i skriftlig høringsrunde. 
 
 Sager behandlet af dispensationsudvalget 

Der har ikke været behandlet sager af dispensationsudvalget. 
 
 Sager behandlet af formanden: 
 Der har ikke været behandlet sager af formanden. 
 
4. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 
  

Studienævnet har på mødet den 3. februar 2016 besluttet, at fastsætte et krav om minimum og 
maksimum antal sider, der skal læses på fagene pr. ECTS.  
 
Uddrag fra referat af studienævnsmødet den 3. februar 2016: 
”Studienævnet besluttede at fastsætte et minimum og et maksimum antal sider, der skal læses 
på fagene, og at der skal være forskel på sideantallet alt efter om de studerende læser på 1. år 
på bacheloren, 2. -3. år på bacheloren eller på kandidaten.  
Studienævnet fastsatte følgende sideantal:  
Bachelor, 1. år: 40-60 sider per ECTS.  
Bachelor, 2.-3. år: 50-70 sider per ECTS.  
Kandidat: 50-75 sider per ECTS.  
Ændringen skal træde i kraft fra foråret 2017” 
 
Studienævnet kan ikke af de indsendte fagbeskrivelser se, om der i alle fag er taget hensyn til 
dette forhold og beder i den forbindelse om, at fagansvarlige skal bekræfte over for 
studienævnet, at de har taget stilling til dette i forbindelse med udarbejdelsen af 
fagbeskrivelserne. Sabine og Diana sørger for at bede de fagansvarlige om denne bekræftelse i 
forbindelse med at de fagansvarlige bliver orienteret om, at fagbeskrivelserne er godkendte.  
 
Ulrike orienterede om, at Studieledelsen som følge af flere valgfagsreformer har besluttet, at 
det vil være uhensigtsmæssigt at udbyde de samme valgfag flere semestre i træk, og der vil 
derfor kun være 4 juridiske valgfag (plus Moot Court) på vores bacheloruddannelser i foråret 
2018.  

 
Studienævnet godkendte ændring af timefordelingen i fagbeskrivelsen for faget Videregående 
Erstatningsret og ændring af undervisningstidspunktet i faget International Private Law and 
International Trade Law i efteråret 2017.  
 
Studienævnet godkendte endvidere følgende fagbeskrivelser for foråret 2018, under 
forudsætning af, at de fagansvarlige har taget hensyn til sideantallet ved udarbejdelsen: 

 
Bachelorfag: 
Aktuelle udviklinger og udfordringer i folkeretten 
Bachelorprojekt – HA(jur.)  
Bachelorprojekt – Jura BA 
Bachelorprojekt – Jura på deltid 
Domsanalyse 
EU-ret 
Folkeret, deltid 
Forfatningsret 
Forvaltningsret 
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Bachelorfag: 
Forvaltningsret 
Industriøkonomi og konkurrenceret 
International Private Law and International Trade Law 
Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse 
Kriminalitet, straf og kriminalpræventive strategier 
Marketing og markedsføringsret 
Moot Court, Oral Part 
Obligationsret 
Obligationsret 
Retshistorie, retsfilosofi og retssociologi 
Tinglysning 

 
Kandidatfag: 
Artikelskrivning 
Artikelskrivning 
Drafting Contracts 
Forsikringsret 
Forskningseksamen 
Forskningseksamen 
Handel med fast ejendom 
Handel med fast ejendom 
International Transport Law 
Kandidatspeciale 
Kandidatspeciale 
Kapitalselskaber 
Moms- og afgiftsret 
Moot Court, Oral Part 
Politiret 
Projektorienteret forløb, 10 ECTS 
Projektorienteret forløb, 10 ECTS 
(deltid) 
Projektorienteret forløb, 20 ECTS 
(deltid) 
Projektorienteret forløb, 20 ECTS 
Regnskabsforståelse 
Regulating Maritime Activity 
Seminar (cand.jur.) 
Seminar (cand.merc.jur.) 
Seminar, cand.jur. på deltid 
Skilsmisseret 
Strafferet – proces og praksis 
Strafferetlig regulering af erhvervslivet 
Udlændingeret 
Videregående ansættelsesret - funktionærret 
Videregående ansættelsesret – funktionærret 
Videregående ansættelsesret – funktionærret 
Virksomhedsbeskatning 
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5. Studieordninger (fast punkt) 
 Der var intet under dette punkt. 
 
6. HA(jur.) / cand.merc.(jur.) – uddannelsesudvalg 

Ulrike orienterede om, at den nedsatte arbejdsgruppe har udarbejdet et udkast med tiltag til at 
forbedre HA(jur.) og cand.merc.(jur.)-uddannelserne. Udkastet har været forelagt 
Fakultetsledelsen, der har godkendt forslaget, og der vil derfor blive arbejdet videre med dette.  
Dette vil medføre en ny struktur på uddannelserne og dermed nye studieordninger. 
 
En del af planen i udkastet er, at nedsætte et uddannelsesudvalg for at få udviklet 
uddannelserne.  
Studienævnet godkendte, at der nedsættes et uddannelsesudvalg bestående af videnskabeligt 
personale (VIP) og studenterrepræsentanter for HA(jur.) og cand.merc.(jur.)-uddannelserne. 
 
Forslaget har endnu ikke været til godkendelse i direktionen, men man forventer, at de vil følge 
Fakultetsledelsens indstilling.  

 
7. Studiemiljøundersøgelse 2017 

Ulrike orienterede om, at der er fokus på evaluering og studiemiljøundersøgelsen. 
Studienævnet er blevet bedt om at udarbejde en handlingsplan på baggrund af 
studiemiljøundersøgelsen. 
 
Studienævnet kan konstatere, at der har været en lav svarprocent men diskuterede 
mulighederne for at ændre det forhold, at de studerende finder studierne stressende. 
Dette kan bl.a. gøres ved bedre orientering om muligheden for vejledning og evt. tilbud om 
foredrag m.m. igennem vejledningscentreret om stress og lign.  
  
Studienævnet var enige om, at det ligeledes vil kræve en kulturændring bl.a. så de studerende er 
mere opmærksomme på, at det er et fuldtidsstudie de følger, og at der stilles krav til den tid, 
som de bruger på uddannelsen.  
 
Studienævnet drøftede ligeledes muligheden for at få aftagerne med til at klarlægge, hvilke 
krav der vil være til de studerende, når de er færdige på uddannelsen.  

 
8. Uddannelsesberetninger 

Ulrike orienterende om, at der hvert andet år udarbejdes 5 uddannelsesberetninger – en på hvert 
studie, og at der i det mellemliggende år afholdes et statusmøde.  
 
Det har ikke tidligere været praksis, at uddannelsesberetningerne kommer med på 
studienævnsmøderne, men det giver god mening, at studienævnet inddrages, så de kan være 
opmærksomme på de tiltag, der efterfølgende skal foretages.  
 
Uddannelsesberetningerne vil derfor blive taget op løbende på kommende møder.  

 
9. Undervisningsevaluering (lukket punkt) 

Evalueringen af faget EU-ret blev diskuteret på mødet. Studienævnet er bekendt med, at der er 
ny litteratur på vej i faget, men at den gentagene er gange blevet udskudt. Studienævnet 
diskuterede muligheden for at udarbejde et materialesæt med de relevante domme, som faget 
forestiller sig, at de studerende skal nå at gennemgå i faget, indtil bogen er færdig, således at 
der er klare linjer for, hvordan de studerende skal håndtere praksis, som er fremkommet efter 
den nuværende bogen er udkommet.  
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Studielederen tager kontakt til den fagansvarlige med henblik på at finde en hensigtsmæssig 
løsning.  
 
Studienævnet tog de øvrige rapporter til efterretning uden yderligere kommentarer.  

 
10. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Der var intet under dette punkt 
 
11. Valg til studienævn og ph.d.-udvalg 2017 

Både VIP-siden og studenterrepræsentanterne er på valg i år.  
Formanden opfordrede til, at de studerende stiller op til valget på demokratisk vis, så vi kan få 
nok opstillede kandidater og ikke skal ud og bede studerende indtræde i studienævnet 
efterfølgende.   
Studienævnet diskuterede muligheden for, at der lægges en besked på Blackboard fx på de 
store hold, så der måske kan være flere der opstiller.  

 
12. Praksis for dispensationer 

Studienævnet diskuterede mulige stramninger af praksis omkring yderligere prøveforsøg.  
Studienævnet er enige om, at der skal større opmærksomhed på begrundelsen for usædvanlige 
forhold, og at ansøgningerne skal være begrundede/dokumenterede. 
 
Jakob oplyste, at ansøgninger om yderligere prøveforsøg ikke vil blive formandsbehandlet, 
med mindre der er tale om en hastesag i forbindelse med eksamensterminen og 
begrundelsen/dokumentationen er meget klar. Jakob oplyste ligeledes, at det kun er 
ansøgninger om 4. prøveforsøg, der kan behandles af formanden. Yderligere prøveforsøg vil 
skulle behandles i studienævnet på et studienævnsmøde 
 
Studienævnet vil tage punktet op igen på næste studienævnsmøde.  

 
13. Dispensationer (lukket punkt) 
 
 Bachelor: 
 

1. Ansøgning om individuel studieaktivitet 2017 / 52625 Godkendt 
2. Ansøgning om godkendelse af alternativ 

studieplan 
2017 / 54433 Godkendt 

3. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2017 / 54450 Afvist 
4. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2017 / 54455 Delvist 

imødekommet 
5. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2017 / 54457 Delvist 

imødekommet 
6. Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven 2017 / 54461 Afvist 
7. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2017 / 54469 Godkendt 
8. Ansøgning om særlige prøvevilkår til 

vintereksamen 2017/2018 
2017 / 54470 Godkendt 

9. Ansøgning om særlige prøvevilkår til 
vintereksamen 2017/2018 

2017 / 54472 Godkendt 

10. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2017 / 54475 Afvist 
11. Ansøgning om særlige prøvevilkår til 

vintereksamen 2017/2018 
2017 / 54505 Godkendt 

12. Ansøgning om særlige prøvevilkår til 2017 / 54506 Godkendt 
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vintereksamen 2017/2018 
13. Ansøgning om særlige prøvevilkår til 

vintereksamen 2017/2018 
2017 / 54507 Delvist 

imødekommet 
14. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2017 / 54508 Delvist 

imødekommet 
15. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2017 / 54510 Sagen udgår 
16. Ansøgning om særlige prøvevilkår til 

vintereksamen 2017/2018 
2017 / 54511 Godkendt 

17. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2017 / 54826 Kræver yderligere 
behandling 

18. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2017 / 54835 Godkendt 
19. Ansøgning om særlige prøvevilkår til 

vintereksamen 2017/2018 
2017 / 51363 Delvist 

imødekommet 
20. Ansøgning om særlig prøvevilkår til 

vintereksamen 2017/2018 
2017 / 54866 Godkendt 

21. Ansøgning om dispensation til at aflægge 
eksamen sammen med heltid 

2017 / 55079 Godkendt 

22. Ansøgning om ekstraordinær eksamen i januar 2017 / 55153 Afvist 
23. Ansøgning om dispensation til at skrive BA-

projekt alene 
2017 / 55267 Godkendt 

24. Ansøgning om godkendelse startmerit 2017 / 55270 Kræver yderligere 
behandling 

25. Ansøgning om forlænget studietid 2017 / 55351 Kræver yderligere 
behandling 

26. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 55359 Afvist 
27. Ansøgning om særlig prøvevilkår til 

vintereksamen 2017/2018 
2017 / 55430 Godkendt 

28. Ansøgning om særlig prøvevilkår til 
vintereksamen 2017/2018 

2017 / 55432 Godkendt 

29. Ansøgning om særlig prøvevilkår til 
vintereksamen 2017/2018 

2017 / 55434 Godkendt 

30. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 49725 Afvist 
31. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2017 / 55473 Godkendt 
32. Ansøgning om afmelding af fag og prøver 2017 / 55481 Godkendt 
33. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2017 / 55483 Godkendt 
34. Ansøgning om godkendelse af studieplan og 

afmelding af fag 
2017 / 55532 Godkendt 

35. Ansøgning om særlig prøvevilkår til 
vintereksamen 2017/2018 

2017 / 55734 Godkendt 

36 Ansøgning om deltagelse i omprøve 2017 / 49907 Godkendt 
37. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2017 / 39772 Afvist 

 
 Kandidat: 
 

1. Ansøgning om afmelding af fag 2017 / 52617 Godkendt 
2. Ansøgning om ændring af fagtilmelding 2017 / 54440 Godkendt 
3. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2017 / 54445 Godkendt 
4. Ansøgning om afmelding af fag 2017 / 54452 Godkendt 
5. Ansøgning om afmelding af fag eller yderligere 

prøveforsøg 
2017 / 54459 Godkendt 

6. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2017 / 54467 Godkendt 
7. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2017 / 54564 Godkendt 
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8. Ansøgning om afmelding af fag 2017 / 54512 Godkendt 
9. Ansøgning om dispensation for krav om 1 

engelsksproget fag 
2017 / 54514 Afvist 

10. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2017 / 54515 Godkendt 
11. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 

(HUM) 
2017 / 54516 Godkendt 

12. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for 
specialet 

2017 / 54517 Godkendt 

13. Ansøgning om dispensation til at forsvare speciale 
uden for eksamensperioden 

2017 / 54533 Godkendt 

14. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2017 / 54534 Kræver yderligere 
behandling 

15. Ansøgning om individuelt studieforløb 2017 / 54535 Godkendt 
16. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2017 / 54823 Godkendt 
17. Ansøgning om godkendelse af startmerit og disp. 

for krav om engelskssproget fag 
2017 / 54844 Delvist 

imødekommet 
18. Ansøgning om endelig godkendelse af praktik 2017 / 55085 Godkendt 
19. Ansøgning om endelig godkendelse af praktik 2017 / 55089 Godkendt 
20. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktik 2017 / 55093 Godkendt 
21. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktik 2017 / 55082 Godkendt 
22. Ansøgning om endelig godkendelse af praktik 2017 / 55446 Godkendt 
23. Ansøgning om af- og tilmelding af fag 2017 55273 Afvist  
24. Ansøgning om individuel studieforløb/plan og 

disp. for tidsgrænsen 
2017 / 55732 Delvist 

imødekommet 
25. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for 

specialet 
2017 / 55748 Godkendt 

 
14. Eventuelt 

Ulrike spurgte studenterrepræsentanterne, om de studerende er godt nok orienteret om, hvilke 
fag der er vigtige at bestå i forhold til førsteårsprøven og det forhold, at der kun er 2 
prøveforsøg i fagene, der udbydes i forårssemesteret. Det vil sige, at hvis de studerende vælger 
at udskyde prøven fra ordinær prøve til omprøven, er der kun er ét prøveforsøg i fagene.  
Philip oplyste, at det bliver gennemgået ved studiestart, og de studerende derfor burde være 
opmærksomme på det.  
Studienævnet blev enige om, at gøre bedre opmærksom på dette forhold og Ulrike finder ud af 
en god metode hertil.  

 
 
 
Mødet sluttede kl. 14.30 
 
 
 
        Jakob Juul-Sandberg 
       Formand     / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 
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