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

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

 
 
1. Godkendelse af referat  

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
  
 
2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.  
 
 
3. Meddelelser  

Kvote 2 samtaler (2) 
Ulrike orienterede om afholdelse af kvote 2 samtalerne. Der har været afholdt 84 samtaler på 
Jura og 40 samtaler på HA(jur.).  
Samtalerne er forløbet godt 
 
I den efterfølgende evaluering fra ansøgerne har der været en positiv tilbagemelding, dog er 
HA(jur.)-studerende mindre tilbøjelige til at kunne se, hvad de skal bruge samtalen til. 
Studienævnet aftalte, at evalueringen bliver taget med som meddelelse på næste 
studienævnsmøde.  
 
Eksempel på dimissionsbreve (3) 
Studienævnet talte om udkastet til dimissionsbrevet og kom med ideer til mindre rettelser.  

 
Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 
Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
Udstedelse af justerede retningslinjer om faglige mindstekrav for gymnasierettede fag (1) 
 
 

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

 
• Sager behandlet i henhold til høringsrunde  

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

 
1 Ansøgning om andre dispensationer 2018 / 29642 Godkendt 

2 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2018 / 32714 Godkendt 

3 Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 28003 Godkendt 

4 Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 28008 Godkendt 

5 Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 28005 Godkendt 

6 Ansøgning om andre dispensationer 2018 / 27275 Godkendt 

7 Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 27274 Godkendt 

8 Ansøgning om andre dispensationer 2018 / 27306 Godkendt 

9 Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 28004 Godkendt 

10 Ansøgning om andre dispensationer 2018 / 27429 Godkendt 

11 Ansøgning om startmerit 2018 / 16641 Godkendt 

12 Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 29646 Godkendt 

13 Ansøgning om andre dispensationer 2018 / 28007 Godkendt 

14 Ansøgning om andre dispensationer 2018 / 30337 Godkendt 

15 Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 29964 Godkendt 

16 Ansøgning om andre dispensationer 2018 / 27277 Godkendt 

17 Ansøgning om andre dispensationer 2018 / 27428 Godkendt 

18 Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 30306 Godkendt 

19 Ansøgning om andre dispensationer 2018 / 29661 Godkendt 

20 Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 29647 Godkendt 

21 Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 32708 Godkendt 

22 Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 28014 Godkendt 

23 Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 30320 Godkendt 

24 Ansøgning om andre dispensationer 2018 / 29639 Godkendt 

25 Ansøgning om andre dispensationer 2018 / 28011 Godkendt 

26 Ansøgning om andre dispensationer 2018 / 26773 Godkendt 

27 Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 27964 Godkendt 

28 Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 28518 Godkendt 

29 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 2018 / 27430 Godkendt 

30 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 2018 / 27435 Godkendt 
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4. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 
 Studienævnet godkendte, at faget Retshjælp kan udbydes som valgfag fra foråret 2019. 
 

Jakob og Bassah oplyste, at de begge havde været med til at drøfte faget tilblivelse grundet deres 
interesser i henholdsvis de jurastuderendes retshjælp og retshjælpen i Vollsmose. 
 
Studienævnet diskuterede om faget vil være tilstrækkeligt attraktivt, men fandt faget interessant. 
Det er instituttet, der kan tage stilling til, om faget skal udbydes, men studienævnet vil gerne 
indstille til, at faget udbydes som et forårsfag, da det er studienævnets opfattelse, at der på 
forårssemesteret vil være størst interesse for faget pga. opbygningen af fagstrukturen. 
 
Studienævnet henstiller dog til, at det undersøges, om faget kan udbydes til HA(jur.)-studerende 
med henvisning til Civilstyrelsens retningslinjer om, hvem der kan yde juridisk rådgivning.  
 

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

 
6. Udbud i februar 2019 – kandidatoptag 

Hvert år bliver studienævnet spurgt, om der fortsat skal være kandidatoptag i februar på cand.jur. 
og cand.merc.(jur.)-uddannelserne. Studienævnet besluttede at holde fast i, at der også er 
kandidatoptag i foråret 2019.  
 
I denne forbindelse oplyste Ulrike, at de vurderingsansvarlige for uddannelserne fremover vil 
være Niels Skovmand Rasmussen for cand.merc.(jur.)-uddannelserne og Ulrike selv for 
cand.jur.-uddannelserne.  

 
 
7. Uddannelsesberetning 

Ulrike orienterede om møderne om uddannelsesberetningerne og de nye handlingsplaner.  
 
På baggrund af de svagheder og trusler der var identificeret og nøgletallene for uddannelserne, er 
der udarbejdet en nye handlingsplaner.  
 
I den forbindelse tog Michael punkterne om for lavt fagligt niveau og stort frafald på Jura 
bacheloruddannelsen på deltid op og foreslog, at der kunne deltage en studerende, der er i gang 
med uddannelsen, på den første dag, hvor der afholdes introduktion for de nye studerende, med 
henblik på at fortælle dem om, at det er et hårdt studie, de har valgt at gå i gang med. 
Studienævnet var enige om, at det er en god ide, og Michael vil derfor blive inviteret til at 
deltage i introduktionen i september 2018.  
 
Studienævnet diskuterede ligeledes muligheden for at gøre flaskehalsen mindre, så der ikke 
lukkes så mange studerende ind på uddannelsen med henblik på at højne det faglige niveau. 
  

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

 
9. Dispensationer 

Studienævnet har modtaget en klage over afgørelse om godkendelse af startmerit. Studienævnet 
besluttede at fastholde afgørelsen (sag nr. 18/25921).  
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1 Ansøgning om andre dispensationer 18/27273 

Sagen er ikke 
relevant og 
udgik 

2 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18/29694 

Kræver 
yderligere 
behandling 

3 Ansøgning om andre dispensationer 18/27278 Imødekommet 
4 Ansøgning om andre dispensationer 18/28342 Imødekommet 
5 Ansøgning om andre dispensationer 18/28344 Imødekommet 
6 Ansøgning om udsættelse af førsteårsprøven 18/18433 Imødekommet 

7 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18/16481 
Delvis 
imødekommet 

8 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/33441 Imødekommet 
9 Ansøgning om andre dispensationer 18/27300 Imødekommet 
10 Ansøgning om andre dispensationer 18/27994 Imødekommet 
11 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 18/18189 Imødekommet 
12 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 18/27286 Imødekommet 
13 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 18/32352 Imødekommet 
14 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 18/32423 Imødekommet 
15 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18/32418 Imødekommet 

16 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 18/9644 

Kræver 
yderligere 
behandling 

17 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 18/35264 

Kræver 
yderligere 
behandling 

18 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 18/34508 
Delvis 
imødekommet 

19 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/32421 Imødekommet 

20 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 18/32434 

Kræver 
yderligere 
behandling 

22 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/27276 Imødekommet 

23 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/28406 
Delvis 
imødekommet 

24 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/28408 Imødekommet 

25 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/32369 

Kræver 
yderligere 
behandling 

26 Ansøgning om andre dispensationer 18/29640 Imødekommet 
28 Ansøgning om andre dispensationer 18/32364 Imødekommet 
29 Ansøgning om andre dispensationer 18/32372 Imødekommet 
30 Ansøgning om andre dispensationer 18/35490 Imødekommet 
31 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 18/32432 Imødekommet 
32 Ansøgningom udsættelse af førsteårsprøven 18/27282 Imødekommet 
33 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/32358 Imødekommet 
34 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 18/28608 Imødekommet 
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35 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 18/29955 Imødekommet 
36 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 18/27966 Imødekommet 
37 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 18/32371 Imødekommet 

38 
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt 
valgfag 18/30523 Imødekommet 

39 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/26751 Afslag 
40 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/27965 Imødekommet 
41 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/28610 Imødekommet 

42 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/28612 
Delvis 
imødekommet 

43 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/29690 Imødekommet 
44 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/29691 Imødekommet 
45 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/29960 Imødekommet 
46 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/31116 Imødekommet 
47 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/31117 Imødekommet 
48 Ansøgning om andre dispensationer 18/26753 Imødekommet 
49 Ansøgning om andre dispensationer 18/27967 Afslag 

50 Ansøgning om andre dispensationer 18/27975 
Delvist 
imødekommet 

51 Ansøgning om andre dispensationer 18/28613 Imødekommet 
52 Ansøgning om andre dispensationer 18/30527 Imødekommet 
53 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/18512 Imødekommet 
54 Ansøgning om andre dispensationer 18/9119 Afslag 
55 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/30925 Imødekommet 

 
 
10. Bevis for bestået talentfag 

Studienævnet godkendte udkastet til et bevis udarbejdet til studerende, der har bestået fag under 
talentprogrammet med bemærkning om, at alt skal stå på samme sprog.  
 

 
11. Eventuelt   

Jakob spurgte ind til, om der er fundet nye medlemmer til indtrædelse i studienævnet i 
forbindelse med, at der er flere der udtræder hen over sommeren.  
Der er fundet nye medlemmer både som repræsentant for de studerende og for det 
videnskabelige personale. Disse vil blive indstillet til godkendelse hos Rektor, hvorefter 
oplysning om de nye medlemmer vil blive meldt ud.  

 
Formanden takkede Rikke og Helene for det gode samarbejde i studienævnet, da det var deres 
sidste møde.   

 
 
 
Mødet sluttede kl. 14.15 
 
 
        Jakob Juul-Sandberg 
       Formand     / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 
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