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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 19. marts 2018 

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

 
 
1. Godkendelse af referat  

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
  
 
2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.  
 
 
3. Meddelelser  

 
Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 
Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
Udmelding om studienævnstelefon (1) 
Orientering om studiestart på SAMF (2) 
 

 
Meddelelser ud over dagsordenen: 
Der var intet under dette punkt.  
 

 
• Sager behandlet i henhold til høringsrunde  

Der har ikke været behandlet sager i høringsrunde.  
 

• Sager behandlet af formanden  
 
1. Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 10374 Godkendt 
2. Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 4510 Godkendt 
3. Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding 2018 / 5274 Godkendt 
4. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2018 / 3389 Godkendt 
5. Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 4512 Godkendt 
6.  Ansøgning om tilladelse til at skrive bachelorprojekt alene 2018 / 4514 Godkendt 
7. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding 2018 / 10265 Godkendt 
8. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for 

kandidatspecialet 
2018 / 10939 Godkendt 

9. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for 
kandidatspecialet 

2018 / 9113 Godkendt 
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4. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 
 Studienævnet godkendte ændringer i følgende fagbeskrivelser for efteråret 2018: 

o Kandidatspeciale – præcisering af afleveringsfristen 
o International Private Law and International Trade Law - ændring af eksamenstidspunkt - der 

er tilføjet en ekstra eksamenstermin. 
o Rekonstruktionsret, erhvervskandidaten, ny fagbeskrivelse. 
o Skatteret, erhvervskandidaten, ny fagbeskrivelse. 
o Regulating Competition in the EU, erhvervskandidaten, ny fagbeskrivelse. 
o Regnskabsforståelse, erhvervskandidaten, ny fagbeskrivelse. 

 
5. Studieordninger (fast punkt)  

Studienævnet godkendte nye studieordninger for cand.merc.(jur.)-uddannelsen og 
Erhvervskandidatuddannelsen i cand.jur.  
 
Ulrike orienterede om, at Erhvervskandidatuddannelsen i cand.jur. vil blive undervist om 
lørdagen. De studerende vil få adgang til streaming, men ikke til optagelserne af fagene. 
  
De nuværende studerende på cand.jur. på deltid er ikke tidligere blevet direkte informeret om 
muligheden for Erhvervskandidatuddannelsen, og der vil derfor blive sendt en direkte 
information ud til disse studerende, da det kan være interessant for nogle, at skifte fra 
deltidsuddannelsen og over på erhvervskandidatuddannelsen.  
 
Ulrike orienterede ligeledes om, at der ikke er retskrav for studerende til 
erhvervskandidatuddannelsen.  

 
 

6. Censorindberetninger (lukket punkt) 
Intet under dette punkt.  
Censorindberetningerne kører fremadrettet via Censor-it og er blevet digitaliseret i deres system. 
Ulrike arbejder i øjeblikket på at afklare, hvordan studienævnet bliver orienteret om 
tilbagemeldingerne.  
 

 
7. Forslag om indførsel af streaming af forelæsninger på Jura BA 

Studienævnet har modtaget et forslag om indførsel af streaming af forelæsninger på Jura 
bacheloruddannelsen på heltid fra en gruppe af studerende.  
 
Baggrunden for de studerendes forslag er at tilgodese de studerende, der pendler til studiet fra fx 
København, og de studerende der fx har børn og kan være forhindret i at deltage i sene 
forelæsninger på grund af åbningstider i daginstitutionerne.  
 
Studienævnet diskuterede henvendelsen og ønsker ikke at udbyde streaming af undervisning på 
heltidsuddannelsen generelt.  
Forudsætningerne for at gennemføre undervisningen er fremmøde. Der er ikke ressourcer til at 
tilbyde streaming, og studienævnet finder ikke, at det vil give pædagogisk mening, kun at tilbyde 
streaming uden kombinationen med blended learning, som det tilbydes på deltidsuddannelsen, og 
det vil dermed gå ud over kvaliteten af undervisningen.  
Jura uddannelsen er udbudt som en heltidsuddannelse på Syddansk Universitet, og dermed er det 
forventeligt, at de studerende møder op og deltager i studiet på heltid på universitetet i Odense.  
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10. Dispensationer 
 

1. Ansøgning om forlænget tid 2018 / 8566 Delvist 
imødekommet 

2. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel 2017 / 61921 Godkendt 
3. Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan 2018 / 8167 Godkendt 
4. Ansøgning om deltagelse i omprøve 2018 / 8823 Godkendt 
5. Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 5663 Godkendt 
6.  Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan 2018 / 8169 Godkendt 
7. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel 2018 / 5666 Kræver 

yderligere 
behandling 

8. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel 2018 / 5665 Kræver 
yderligere 
behandling 

9. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt valgfag 2018 / 16074 Kræver 
yderligere 
behandling 

10. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2018 / 5560 Godkendt 
11. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2017 / 55270 Afvist 
12. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2018 / 7456 Delvist 

godkendt 
13. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2018 / 1382 Kræver 

yderligere 
behandling 

14. Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 7441 Godkendt 
15. Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 7439 Godkendt 
16. Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 7428 Kræver 

yderligere 
behandling 

17. Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 7423 Afvist 
18. Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 7435 Godkendt 
19. Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 8568 Godkendt 
20. Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 3984 Godkendt 
21. Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 5561 Godkendt 
22. Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 9070 Kræver 

yderligere 
behandling 

23. Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 7631 Sagen udgår 
24. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding 2018 / 9071 Sagen udgår 
25. Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan 2018 / 4649 Sagen er 

flyttet til et 
senere møde 

26. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2018 / 7445 Afvist 
27. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2018 / 7435   Godkendt 
28. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2018 / 4515 Godkendt 
29. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2018 / 7630 Afvist 
30. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2018 / 8168 Godkendt 
31. Ansøgning om fagtilmelding/afmelding 2018 / 8176 Godkendt 
32. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding 2018 / 7371 Godkendt 
33. Ansøgning om afholdelse af ekstraordinær prøve 2018 / 3191 Godkendt 
34. Ansøgning om ændret ECTS-vægtning for Kandidatspecialet  2018 / 6130 Afvist 
35. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for 

Kandidatspeciale 
2018 / 3186 Godkendt 
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36. Ansøgning om endelig godkendelse af praktikophold 2018 / 7457 Godkendt 
37. Ansøgning om fagtilmelding/afmelding 2018 / 6136 Godkendt 
38. Klage over studienævnets afgørelse 2018/ 3309  Afvist 
39. Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding 2018 / 3309 Godkendt 
40. Ansøgning om deltagelse i omprøve 2018 / 4524 Godkendt 
41. Ansøgning om dispensation til at blive afmeldt fag 2018 / 4526 Godkendt 
42. Ansøgning om fagtilmelding/afmelding 2018 / 6133 Afvist 
43. Ansøgning om afholdelse af ekstraordinær prøve 2018 / 7350 Godkendt 
44. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel 2018 / 4138 Afvist 
45. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel 2018 / 4974 Delvist 

imødekommet 
46. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2018 / 7561 Godkendt 
47. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold 2018 / 139 Afvist 
48. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2018 / 7748 Godkendt 
49. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2018 / 6125 Godkendt 
50. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2018 / 4589 Godkendt 
51. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2018 / 3836 Godkendt 

 
11. Eventuelt   
 

Jakob: 
Jakob indledte en samtale om en evt. kommende konflikt/lockout, som universitetet vil være 
omfattet af. Det er endnu uklart helt konkret, hvem på universitet der vil være omfattet, og der 
vil måske være undervisere eller andet personale, der ikke er omfattet og derfor kommer på 
arbejde. 
 
Men selvom den underviser der skal have forelæsninger i et givent fag ikke er omfattet, kan der 
være andre forhold, der gør sig gældende, fx tekniske problemer, der kan gøre at 
undervisningen alligevel ikke vil kunne gennemføres, da personalet på et andet område måske 
er omfattet af konflikten/lockouten. Dette vil især gøre sig gældende på deltidsuddannelserne, 
hvor der er brug for teknisk personale for at kunne gennemføre streaming af forelæsningerne.   
 
Ulrike orienterede om, at det som udgangspunkt ikke kan forventes, at der vil blive tilbudt 
erstatningstimer for de evt. aflyste timer.  
 
Der er oprettet en side på mitsdu.dk, hvor der vil komme til at ligge svar på de mest gængse 
spørgsmål, så snart der er en afklaring af de forskellige ting.  

 
 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 13.40 
 
 
        Jakob Juul-Sandberg 
       Formand     / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 

https://mitsdu.dk/da/service/ok18
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