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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 17. april 2018 

 
 
Tilstedeværende: 
Jakob Juul-Sandberg (Formand), Rikke Gottrup (Vicestudieleder), Ulrike Fleth-Barten 
(Studieleder), Ayo Næsborg-Andersen, Jakob Feddersen, Michael Holm Madsen, Helene Thestrup 
Christiansen, Nicolai Kristoffer Larsen, Sabine Jørgensen (Studienævnssekretær KA) og Diana 
Bredal Midskov (Studienævnssekretær BA).  
 
Fraværende med afbud: 
Philip Nybo Brenøe-Hansen (Næstformand), Bassah Khalaf  

 
 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 19. marts 2018. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.  
 

3. Meddelelser 
Der var ingen bemærkninger til følgende punkt: 
Indkaldelser og referater fra diverse møder (0)  
 
Meddelelser ud over dagsorden:  
Der var intet under dette punkt.  
 
Sager behandlet i henhold til høringsrunde:  
Ved udsendelse af dagsordenen har studienævnet ikke behandlet sager i skriftlig 
høringsrunde.  
 
Sager behandlet af formanden:  
 
1. Ansøgning om udsættelse af førsteårsprøven 2018 / 17031 Godkendt 

2. Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 15201 Godkendt 

3. Ansøgning om endelig godkendelse af praktikophold 2018 / 9118 Godkendt 

4. Ansøgning om endelig godkendelse af praktikophold 2018 / 16941 Godkendt 

5. Ansøgning om endelig godkendelse af praktikophold 2018 / 16944 Godkendt 

6. Ansøgning om endelig godkendelse af praktikophold 2018 / 17781 Godkendt 

7. Ansøgning om endelig godkendelse af praktikophold 2018 / 17783 Godkendt 

 
 
 

https://web.firstagenda.com/ViewAgenda/ItemContentDocument/12868515?visReferat=false
https://web.firstagenda.com/ViewAgenda/ItemContentDocument/12868516?visReferat=false
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4. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 
Sabine orienterede om, at der måske kommer ændringer til fagbeskrivelserne for Seminar. 
Da det, i det nye system (Odin), på den nuværende facon ville generere 12 fagbeskrivelser 
på samme fag, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.  
Rettelserne vil kunne gennemføres administrativt, således at det ikke kræver en yderligere 
behandling i studienævnet.  
 

5. Studieordninger (fast punkt) 
Der var intet under dette punkt.  
 

6. Censorindberetninger (lukket punkt) 
Der var intet under dette punkt.  
 

7. Udfasning af fag/ekstraordinære prøveforsøg 
Fakultetet har i forbindelse med udfasning af fag besluttet, at der skal udbydes en ekstra 
prøve i de fag, der er planlagt til udfasning, i forbindelse med sommereksamen 2018. 
Beslutningen er truffet på baggrund af, at det ikke tydeligt er fremgået, af alle 
fagbeskrivelserne, hvornår der var sidste mulighed for at følge fagene og deltage i prøverne i 
fagene. 
 
For Studienævn for Jura er der tale om følgende fag, der er planlagt til udfasning eller bliver 
flyttet til deltidsuddannelsen. Studienævnet godkendte følgende ændrede eksamensformer: 
 

• Business, Law and Society 
Ekstraordinær prøve i august 

• Dødsbobehandling 
Ekstraordinær prøve i august 

• European Company Law 
Den ekstraordinære prøve afholdes i juni jf. fagbeskrivelsen 
Eksamensformen ændres fra en mundtlig eksamen uden forberedelse til en skriftlig 
hjemmeopgave, hvor det overordnede emne bliver givet, men de studerende derefter 
selv definerer deres konkrete emne. 

• Law in Practice and Legal Consciousness 
Ekstraordinær prøve i august 

• Erhvervsstrafferet 
Ekstraordinær prøve i juni jf. fagbeskrivelsen 
Eksamensformen ændres fra en 2-timers skriftlig prøve til en mundtlig eksamen på 30 
minutter med 30 minutters forberedelse. 

• Rekonstruktionsret og insolvensprocesret  
Faget Rekonstruktionsret og Insolvensprocesret flyttet til deltidsuddannelsen og 
udbydes igen i efterår 2018. Dagstuderende kan gå til eksamen i vinter 2019. Der 
udbydes derfor ingen ekstraordinær prøve. 

• Sundhedsret  
Ekstraordinær prøve i juni jf. fagbeskrivelsen 
Faget Sundhedsret udbydes først igen i forår 2019. Ulrike ønskede, at der bliver 
udbudt en prøve i faget ved sommereksamen 2018, for at de studerende, der mangler 
at bestå faget ikke skal vente i længere tid, hvilket studienævnet godkendte.  

• Immaterialret 
Ekstraordinær prøve i august 
 

https://web.firstagenda.com/ViewAgenda/ItemContentDocument/12868519?visReferat=false
https://web.firstagenda.com/ViewAgenda/ItemContentDocument/12868520?visReferat=false
https://web.firstagenda.com/ViewAgenda/ItemContentDocument/12868521?visReferat=false
https://web.firstagenda.com/ViewAgenda/ItemContentDocument/12868518?visReferat=false
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Faget Immaterialret flyttes fra heltidsuddannelsen til deltidsuddannelsen og faget 
udbydes igen næste gang i forår 2019. Ulrike ønskede, at der bliver udbudt en prøve i 
faget ved sommereksamen 2018, for at de studerende, der mangler at bestå faget ikke 
skal vente i længere tid, hvilket studienævnet godkendte. 

• Konfliktmægling og forhandling 
Ekstraordinær prøve i august 
Faget Konfliktmægling og forhandling flyttes fra heltidsuddannelsen til 
deltidsuddannelsen og faget udbydes igen næste gang i efteråret 2019. Ulrike ønskede 
dog, at der bliver udbudt en prøve i faget ved sommereksamen 2018, for at de 
studerende, der mangler at bestå faget ikke skal vente i længere tid, hvilket 
studienævnet godkendte.  

 
8. Ny studiestart på SAMF 

Fakultetet har besluttet, at ændre studiestarten således, at de studerende allerede fra august 
får adgang til en side i Blackboard, der kommer til at hedde How to Uni.  
I den forbindelse vil introdagene fast komme til at køre over 4 dage og vil blive placeret i 
sidste uge af august, efterfulgt af rusturen. 
  
Da tidsplanerne skal lægges 3 år frem bragte Ulrike op, at den nye form på studiestarten, i 
2020, vil komme til at give problemer, da rusturen her vil komme til at gå ind i den første 
uge af september. Ulrike efterlyste derfor studienævnets holdning til, hvorvidt studienævnet 
ønsker at holde fast i, at der skal starte undervisning 1. september, eller om undervisningen 
kan flyttes et par dage ind i semesteret.  
Tidsplanerne skal lægges 3 år frem og derfor tages det op nu.  
 
Ulrike anbefaler at undervisningen starter op 1. september  
 
Studienævnet besluttede at holde fast i, at undervisningen skal starte op 1. september, da 
lokalesituationen og antal undervisningstimer ikke giver mulighed for at afvikle 
undervisningen hensigtsmæssigt, hvis opstarten flyttes længere ind i semesteret.  

 
9. Diskussion af meritoverførsel fra andre universiteter 

 
Andre danske universiteter har lavet en reform af deres bacheloruddannelser, og der er 
derfor opstået en problematik, med ECTS-forskel på fagene på bacheloruddannelserne. Ofte 
er der tale om tilsvarende fag, hvor det kun er ECTS-vurderingen, der adskiller fagene på 
andre danske universiteter fra fagene udbudt på bacheloruddannelserne på Syddansk 
Universitet (SDU).  
 
Studienævnet besluttede derfor, at der for fagligt identiske fag (ens pensum og indhold) vil 
blive givet merit for faget svarende til faget udbudt på SDU.  
Et fag der på et andet universitet er vurderet til 15 ECTS, men som vægter 10 ECTS på SDU 
vil derfor blive meritoverført med 10 ECTS.  
 
Er faget dog vurderet til at indeholde færre ECTS på det universitet, hvor faget er bestået, vil 
den studerende skulle bestå en delprøve i faget, for at opnå det fulde antal ECTS på SDU.  
Et fag der på et andet universitet er vægtet til 10 ECTS, men som på SDU vægtes til 15 
ECTS, vil derfor blive meritoverført som 10 ECTS for faget + en ekstra prøve i form af en 
individuel studieaktivitet på 5 ECTS. Den individuelle studieaktivitet vil blive udformet i 

https://web.firstagenda.com/ViewAgenda/ItemContentDocument/12868522?visReferat=false
https://web.firstagenda.com/ViewAgenda/ItemContentDocument/12868523?visReferat=false
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samarbejde med fagansvarlig. Denne løsning kræver dog, at der har været brugt samme 
pensum i fagene.  
 
Studerende, der har bestået fag, der ligner de fag, der er udbudt på SDU, men ikke er 
tilsvarende (Fx formueretlige fag) vil ikke kunne få merit for fagene, heller ikke ved hjælp 
af en delprøve i dele af faget.  
 
Kandidat: 
På kandidatuddannelserne fastholdes studienævnets hidtidige praksis, og fagene vil blive 
meritoverført med det samme antal ECTS, som det universitet, hvor faget er bestået, har 
vurderet faget til.  

 
10. Orientering fra “workshop” med Juridisk kontor / de andre studienævn om ensretning af 

studienævnspraksis og deraf følgende overvejelser om stramning af Studienævn for Juras 
praksis i visse dispensationssager 

 
Jakob orienterede om, at det på workshoppen var blevet indskærpet, at der altid skal 
foreligge særlige forhold, for at der kan bevilges yderligere prøveforsøg. Studienævnet kan 
endvidere for eksempel ikke give tilladelse til at yderligere prøveforsøg alene på baggrund 
af, at den studerende næsten er færdig med uddannelsen, da dette ikke i sig selv er et sagligt 
kriterie, der kan lægges vægt på. Der skal foretages en proportionalitetsvurdering. 
 
At der skal foreligge særlige forhold, når en studerende søger om yderligere prøveforsøg, 
fremgår allerede på studiernes hjemmeside og Jakob indstillede til, at studienævnet er ekstra 
opmærksomme på begrundelserne i forbindelse med behandling af ansøgninger om 
yderligere prøveforsøg.  

  
 
11. Dispensationer (lukket punkt) 
  

1 Eksamen i udlandet 2018 / 9392 Imødekommet 
2 Startmerit 2018 / 62008 Delvis imødekommet 
3 Startmerit 2018 / 3905 Delvis imødekommet 
4 Yderligere prøveforsøg 2018 / 10957 Imødekommet 
5 Studieaktivitet 2018 / 17043 Imødekommet 
6 Udsættelse af førsteårsprøven 2018 / 16640 Imødekommet 
7 Særlige prøvevilkår 2018 / 7428 Imødekommet 
8 Særlige prøvevilkår 2018 / 16473 Delvis imødekommet 
9 Særlige prøvevilkår 2018 / 16479 Delvis imødekommet 
10 Særlige prøvevilkår 2018 / 17053 Afslag 
11 Særlige prøvevilkår 2018 / 17052 Afslag 
12 Eksamen i udlandet 2018 / 17029 Afslag 
13 Fagtilmelding/afmelding 2018 / 16485 Afslag 
14 Særlige prøvevilkår 2018 / 16835 Afslag 
15 Særlige prøvevilkår 2018 / 8566 Delvis imødekommet 
16 Startmerit 2018 / 17037 Imødekommet 
17 Alternativ studieplan 2018 / 8888 Imødekommet 
18 Alternativ studieplan 2018 / 17033 Imødekommet 
19 Yderligere prøveforsøg 2018 / 16836 Imødekommet 

https://web.firstagenda.com/ViewAgenda/ItemContentDocument/12868524?visReferat=false
https://web.firstagenda.com/ViewAgenda/ItemContentDocument/12868524?visReferat=false
https://web.firstagenda.com/ViewAgenda/ItemContentDocument/12868524?visReferat=false
https://web.firstagenda.com/ViewAgenda/ItemContentDocument/12868525?visReferat=false
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20 Yderligere prøveforsøg 2018 / 16836 Imødekommet 
21 Yderligere prøveforsøg 2018 / 17047 Imødekommet 
22 Udsættelse af førsteårsprøven 2018 / 16643 Imødekommet 
23 Udsættelse af førsteårsprøven 2018 / 16833 Delvis imødekommet 
24 Særlige prøvevilkår 2018 / 9388 Delvis imødekommet 
25 Særlige prøvevilkår 2018 / 10953 Imødekommet 
26 Særlige prøvevilkår 2018 / 10952 Imødekommet 
27 Særlige prøvevilkår 2018 / 10989 Imødekommet 
28 Særlige prøvevilkår 2018 / 15176 Imødekommet 
29 Særlige prøvevilkår 2018 / 16483 Imødekommet 
30 Særlige prøvevilkår 18/16639 Imødekommet 
31 Særlige prøvevilkår 2018 / 16642 Imødekommet 
32 Særlige prøvevilkår 2018 / 17092 Imødekommet 
33 Særlige prøvevilkår 2018 / 17051 Imødekommet 
34 Særlige prøvevilkår 2018 / 17049 Imødekommet 
35 Særlige prøvevilkår 2018 / 17045 Imødekommet 
36 Særlige prøvevilkår 2018 / 17041 Imødekommet 
37 Særlige prøvevilkår 2018 / 17039 Imødekommet 
38 Særlige prøvevilkår 2018 / 17036 Imødekommet 
39 Eksamen i udlandet 2018 / 9394 Imødekommet 
40 Eksamen i udlandet 2018 / 9584 Imødekommet 
41 Eksamen i udlandet 2018 / 10264 Imødekommet 
42 Eksamen i udlandet 2018 / 10956 Imødekommet 
43 Eksamen i udlandet 2018 / 15183 Imødekommet 
44 Eksamen i udlandet 2018 / 15177 Imødekommet 
45 Eksamen i udlandet 2018 / 15186 Imødekommet 
46 Eksamen i udlandet 2018 / 15172 Imødekommet 
47 Eksamen i udlandet 2018 / 16468 Imødekommet 
48 Eksamen i udlandet 2018 / 16472 Imødekommet 
49 Eksamen i udlandet 2018 / 16477 Imødekommet 
50 Eksamen i udlandet 2018 / 16480 Imødekommet 
51 Udsættelse af førsteårsprøven 2018 / 17279 Imødekommet 
52 Ændret prøveform 2018/16958 Afslag 
53 Ændret prøveform 2018/16960 Afslag 
54 Forhåndsgodkendelse af merit 2018/16380 Afslag 
55 Afholdelse af ekstraordinær prøve 2018/16377 Afslag 
56 Yderligere prøveforsøg 2018/16930 Imødekommet 
57 Særlige prøvevilkår 2018/16614 Afslag 
58 Særlige prøvevilkår 2018/16999 Imødekommet 
59 Forhåndsgodkendelse af merit 2018/9119 Afslag 
60 Afholdelse af prøve uden for termin 2018/16956 Imødekommet 
61 Afholdelse af prøve uden for termin 2018/17254 Imødekommet 
62 Særlige prøvevilkår 2018/17253 Delvis imødekommet 
63 Prøve i udlandet 2018/16955 Imødekommet 
64 Fritagelse for obligatorisk fag 2018/15195 Afslag 
65 Særlige prøvevilkår 2018/15197 Afslag 
66 Afholdelse af prøve uden for termin. 2018/17386 Imødekommet 
67 Særlige prøvevilkår 2018/17505 Imødekommet 
68 Eksamen i udlandet 2018/12114 Imødekommet 
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69 Prøve i udlandet 2018/15198 Imødekommet 

70 
Skift af valgfag og godkendelse af  
alternativt  valgfag 2018/6133 Imødekommet 

 
 

Studienævnet uddelegerede kompetencen til at træffe afgørelse i ansøgninger om prøver 
afholdt i udlandet for deltidsstuderende til formanden, for så vidt de kan imødekommes. 
Ellers skal disse behandles på et studienævnsmøde.  
 

12. Eventuelt 
Der var intet under dette punkt.  

 
Mødet sluttede kl. 14.12 
 
        Jakob Juul-Sandberg 
       Formand     / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 
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