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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 4. september 2018 

 
 
Tilstedeværende: 
Jakob Juul-Sandberg (Formand), Philip Nybo Brenøe-Hansen (Næstformand), Ulrike Fleth-Barten 
(Studieleder), Niels Skovmand Rasmussen, Michael Holm Madsen, Nicolai Kristoffer Larsen, 
Jakob Feddersen, Søren Kaas, Sabine Jørgensen (Studienævnssekretær KA) og Diana Bredal 
Midskov (Studienævnssekretær BA).  
 
Fraværende med afbud: 
Ayo Næsborg-Andersen, Morten Kjær 

 
 
Jakob bød velkommen til de nye medlemmer i studienævnet, Søren Kaas og Niels Skovmand 
Rasmussen.  
 
1. Godkendelse af referat   

Referatet fra mødet den 19. juni 2018 blev godkendt uden bemærkninger.  
  
 
2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med bemærkning om, at meddelelse nr. 4 ”Vurdering af ansøger, 
som søger ind på samme uddannelse ” bliver flyttet til punkt 7 før punktet ”Eventuelt”, der 
flyttes til punkt 8.  
 

 
3. Meddelelser  

• Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 Der var ingen bemærkninger til denne meddelelse.  
 
• Referat af netværksmøde med censor IT (1) 
 Jakob forklarede, hvordan censor IT virker, for dem, der ikke kendte systemet.  

Philip gjorde opmærksom på, at det ikke er hensigtsmæssigt, at der er stor forskel på, 
hvornår karaktererne, i samme fag, bliver frigivet, hvis der er flere censorer på til at 
bedømme prøven i faget.   
 

• Studienævnets sammensætning (2) 
 Der var ingen bemærkninger til denne meddelelse. 
 
• Evaluering af kvote 2 (3) 

Ulrike orienterede om, at de studerende, i evalueringen giver udtryk for at være tilfredse og 
føler sig godt modtaget på både unitest og samtalerne. 
Studienævnet diskuterede muligheden for at ranke de studerende på en anden måde, for at 
sikre en bedre proces omkring udvælgelsen af studerende til kvote 2 optag.  

 
• Vurdering af ansøger, som søger ind på samme uddannelse (4) -   
 Flyttet til punkt 11. 
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Meddelelser ud over dagsordenen: 
• Studienævnet talte om høringen om minimumskrav på unitest. Direktionen kræver nye tiltag 

ved optaget af studerende. De skal gælde for studerende, der starter den 1. september 2021. 
Punktet tages op på næste studienævnsmøde, da direktionen på det tidspunkt vil have 
besluttet, hvad der skal ske.  

 
 
• Sager behandlet i henhold til høringsrunde  

Der har ikke været behandlet sager i høringsrunde.  
 
 
Sager behandlet af formanden  

 
1  Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 18 / 34024 

2  Ansøgning om andre dispensationer Godkendt 18 / 39534 

3  Ansøgning om andre dispensationer Godkendt 18 / 51465 

4  Ansøgning om andre dispensationer Godkendt 18 / 53043 

5  Ansøgning om andre dispensationer Godkendt 18 / 55126 

6  Ansøgning om yderligere prøveforsøg Godkendt 18 / 32821 

7  Ansøgning om andre dispensationer Godkendt 18 / 34082 

8  Ansøgning om yderligere prøveforsøg Godkendt 18 / 54771 

9  Ansøgning om særlige prøvevilkår Godkendt 18 / 43536 

10  Ansøgning om andre dispensationer Godkendt 18 / 54170 

11  Ansøgning om eksamen i udlandet Godkendt 18 / 54997 

12  Ansøgning om yderligere prøveforsøg Godkendt 18 / 38255 

13  Ansøgning om andre dispensationer Godkendt 18 / 52979 

14  Ansøgning om yderligere prøveforsøg Godkendt 18 / 38248 

15  Ansøgning om yderligere prøveforsøg Godkendt 18 / 43444 

16  Ansøgning om andre dispensationer Godkendt 18 / 38246 

17  Ansøgning om yderligere prøveforsøg Godkendt 18 / 38267 / 
38268 

18  Ansøgning om yderligere prøveforsøg Godkendt 18 / 43449 

19  Ansøgning om andre dispensationer Godkendt 18 / 34863 

20  Ansøgning om særlige prøvevilkår Godkendt 18 / 43551 

21  Ansøgning om andre dispensationer Godkendt 18 / 56544 
 
 
4. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 

Studienævnet godkendte, ændringer i fagbeskrivelser i efteråret 2018. 
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• Markedsret – ændring af fagansvarlig 
• Kandidatspecialet – tilføjelse under obligatoriske forudsætninger. 
 

5. Studieordninger (fast punkt)  
Fakultetet har godkendt følgende ændringer til studieordninger udbudt af Studienævn for Jura: 
 
Ændringer i studieordning for bacheloruddannelsen i Jura: 2009 version 5, 2014 version 2, 2016 
version 2:  
4.3.6 Automatisk tilmelding til fag der udfases  
4.3.7: Bachelorprojektet – ændring i Fakultetets udfyldende bestemmelse (bachelorprojekter skal 
ikke skrives i grupper)  
4.4 Hovedregel vedr. bedømmelse af delprøver tilføjet (-3 og 00 kan indgå i delprøver – hvis 
ikke angives det i fagbeskrivelsen)  
5.3 Forudsætning for deltagelse i prøve – begrænset anvendelse (kun i specialer, 
bachelorprojekter, seminarrapporter og projektorienteret forløb)  
 
For studieordningen for Jura bachelor 2014 version 2 og 2016 version 2 er tillige ændret i 
vægtning for faget Kriminalret, der skal vægtes med 2,0 og ikke 1,0  
Samt opdatering af hjemmelshenvisning og smårettelser (henvisning til mitsdu.dk)  
 
Ændringer i studieordning for HA (jur.) 2009 version 5, 2014 version 2, 2015 version 2 og 2016 
version 2 er som følger:  
4.3.6 Automatisk tilmelding til fag der udfases  
4.3.7: Bachelorprojektet – ændring i Fakultetets udfyldende bestemmelse (bachelorprojekter skal 
ikke skrives i grupper)  
4.4 Hovedregel vedr. bedømmelse af delprøver tilføjet (-3 og 00 kan indgå i delprøver – hvis 
ikke angives det i fagbeskrivelsen)  
5.3 Forudsætning for deltagelse i prøve – begrænset anvendelse (kun i specialer, 
bachelorprojekter, seminarrapporter og projektorienteret forløb)  
6.4 overgangsbestemmelser  
 
Samt opdatering af hjemmelshenvisning og smårettelser (henvisning til mitsdu.dk) 

 
 
6. Dispensationsansøgninger 
 

1 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 18 / 54172 Delvist 
imødekommet 

2 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 59604 Ikke relevant 

3 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 34692 Afslag 

5 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 43445 Delvist 
imødekommet 

6 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 43446 Delvist 
imødekommet 

7 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 43447 Kræver 
yderligere 
behandling 
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8 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 50656 Kræver 
yderligere 
behandling 

9 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 50666 Afslag 

11 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 52978 Imødekommet 

12 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 52982 Kræver 
yderligere 
behandling 

13 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 /54828 Kræver 
yderligere 
behandling 

14 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 54167 Imødekommet 

15 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 54322 Imødekommet 

16 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 54323 Ikke relevant 

17 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 54828 Imødekommet 

18 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 54581 Delvist 
imødekommet 

19 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 54834 Afslag 

20 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 54836 Imødekommet 

21 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 54842 Kræver 
yderligere 
behandling 

22 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 54999 Afslag 

23 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 56221 Kræver 
yderligere 
behandling 

24 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 56225 Afslag 

25 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 56375 Ikke relevant 

26 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 56461 Kræver 
yderligere 
behandling 

28 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 54472 Imødekommet 

29 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 50664 Imødekommet 

30 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 54840 Imødekommet 

31 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 54844 Imødekommet 

32 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 54998 Imødekommet 

33 Særlige prøvevilkår 18 / 58389 Afslag 

34 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 56245 Imødekommet 
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35 Forhåndsgodk. alt. SDU fag 18 / 56460 Imødekommet 

36 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 52981 Afslag 

38 Yderligere prøveforsøg 18 / 55543 Kræver 
yderligere 
behandling 

39 Yderligere prøveforsøg 18 / 43495 Imødekommet 

40 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 50608 Afslag 

41 Ansøgning om godkendelse af startmerit 2018 / 1382 Afslag 

42 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 34065 Delvist 
imødekommet 

43 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 39602 Delvist 
imødekommet 

44 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 54996 Delvist 
imødekommet 

45 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 50653 Imødekommet 

46 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 50655 Ikke relevant 

47 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 34697 Imødekommet 

48 Yderligere prøveforsøg 18 / 50646 Imødekommet 

49 Yderligere prøveforsøg 18 / 51493 Imødekommet 

50 Yderligere prøveforsøg 18 / 54165 Imødekommet 

51 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 55746 Imødekommet 

53 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 54583 Ikke relevant 

54 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 18/35619 Imødekommet 

55 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 18/53050 Imødekommet 

56 Startmerit 18/33456 Delvist 
imødekommet 

57 Forhåndsgodk. af merit 18/51470 Afslag 

58 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/33495 Imødekommet 

59 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/34689 Delvist 
imødekommet 

60 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/34408 Afslag 

61 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/29960 Imødekommet 

62 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/41072 Afslag 

64 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/51472 Kræver 
yderligere 
behandling 
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65 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/53044 Imødekommet 

66 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/53042 Imødekommet 

67 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/56219 Imødekommet 

68 Ansøgning om andre dispensationer 18/34403 Imødekommet 

69 Ansøgning om andre dispensationer 18/41071 Imødekommet 

70 Ansøgning om andre dispensationer 18/53053 Imødekommet 

71 Ansøgning om andre dispensationer 18/51474 Imødekommet 

72 Ansøgning om andre dispensationer 18/53051 Imødekommet 

73 Ansøgning om andre dispensationer 18/27966 Imødekommet 

74 Ansøgning om andre dispensationer 18/54202 Imødekommet 

75 Ansøgning om andre dispensationer 18/54201 Imødekommet 

76 Ansøgning om andre dispensationer 18/55605 Afslag 

77 Ansøgning om andre dispensationer 18/56215 Ikke relevant 

78 Ansøgning om andre dispensationer 18/56438 Imødekommet 

79 Ansøgning om andre dispensationer 18/42423 Imødekommet 
 
 
7. Vurdering af ansøger, som søger ind på samme uddannelse – lukket punkt  
Studienævnet diskuterede sagen og besluttede at indstille til, at den studerende ikke genindskrives 
på uddannelsen.  
 
8. Eventuelt   
Dagpengeret for deltidsstuderende 
Michael orienterede om, at deltidsstuderende, der mister deres arbejde, samtidig mister deres 
dagpengeret, hvis de er tilmeldt deltidsuddannelsen i henhold til lov om rådighed.  
Ulrike bad Michael skrive en beskrivelse af problematikken og sende det til hende, så hun kan 
undersøge universitets holdning til dette nærmere.  
 
Projektorienteret forløb på cand.jur. på deltid 
Jakob orienterede om, at der er en udfordring ved at udbyde projektorienteret forløb til de 
studerende på cand.jur. på deltid. Disse studerende ville skulle betale for at følge faget og må i 
henhold til fagbeskrivelsen ikke få løn under praktikopholdet. Samtidig vil de skulle være væk fra 
deres daglige arbejde og kan derfor ikke få løn fra arbejdspladsen. 
Juridisk institut arbejder på at finde en løsning på problemet ellers kan konsekvensen af dette blive 
at det ikke vil være muligt for studerende på cand.jur. på deltid at følge dette fag.  
 
Studiestart 
Ulrike takkede Michael for at holde et oplæg ved studiestarten for Jura bachelorstuderende på deltid 
den. 3. september 2018. 
 
 
Mødet sluttede kl. 13.40 
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        Jakob Juul-Sandberg 
       Formand     / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 
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