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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 20. februar 2018 

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

 
 
1. Godkendelse af referat  

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
  
 
2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.  
 
 
3. Meddelelser  

Spørgsmålet om dimissionsbreve (1) 
Ulrike orienterede om, at Juridisk Institut har valgt at lave et dimissionsbrev, evt. i samarbejde 
med nogle af de andre institutter.  
 
Orientering om AACSB akkreditering (3) 
Ulrike orienterede om, at SDU søger om AACSB (business school) akkreditering fra 2020, og at 
studienævnet i den forbindelse vil blive involveret på et tidspunkt.  
 
AACSB kræver, at alle uddannelser med mere end 25% erhvervsøkonomisk indhold indgår i 
ansøgning om akkreditering. Det betyder, at der skal søges om akkreditering af HA(jur.)-
uddannelsen og cand.merc.(jur.)-uddannelsen. Endvidere vil det give mening at anvende den 
samme systematiske fremgangsmåde med arbejdet af uddannelser på jurauddannelsen.  
 
 
Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 
 
Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
Godkendelse af formand og udpegning af studieledere (2) 
Orientering om bachelorprojekter i grupper (4) 
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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 dispensationsudvalget  
Der har ikke været behandlet sager af dispensationsudvalget.  
 

• Sager behandlet af formanden  
 
1. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 2018 / 3603 Godkendt 
2. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2018 / 3703 Godkendt 
3. Ansøgning om tilladelse til at skrive bachelorprojekt alene 2018 / 2076 Godkendt 
4. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2018 / 2769 Godkendt 
5. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2018 / 3605 Godkendt 
6.  Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 3814 Godkendt 
7. Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan 2017 / 57673 Godkendt 
8. Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 5569 Godkendt 

 
 
4. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 

Studienævnet godkendte nye fagansvarlige i fagene Obligationsret og Industriøkonomi og 
konkurrenceret.  
 
Studienævnet godkendte fagbeskrivelser i E18 for følgende fag: 
 
Bachelorfag: 
 
Fagtitel  
 
Arbejdsret  
Arbejdsret, deltid 
Bachelorprojekt 
Bachelorprojekt, deltid 
Bachelorprojekt (HA(jur.) juridisk) 
Erhvervsstrafferet 
EU-ret, deltid 
European Human Rights 
European Human Rights, deltid 
Familie- og arveret 
Familie- og arveret, deltid 
Folkeret 
Forfatningsret 
Formueret 
Formueret, deltid 
Forvaltningsret 
International Private Law and International Trade Law 
International Private Law and International Trade Law, deltid 
Juridisk metode 
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Fagtitel  
 
Juridisk metode, deltid 
Kommunalret 
Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse 
Kriminalret 
Kriminalret, deltid 
Markedsret, deltid 
Moot Court – Written part 10 ECTS 
Moot Court – Written part 5 ECTS 
Regulering af fast ejendom 
Retshistorie, retsfilosofi og retssociologi 
Selskabsledelsens pligter og ansvar – Banditter i habitter? 
Selskabsret 
Selskabsret, deltid 
Studiestartsprøve for Jura og HA 
(jur.) 
Videregående erstatningsret, deltid 
Videregående erstatningsret 

 
Kandidatfag: 
 
Fagtitel  
 
Artikelskrivning 
Artikelskrivning, deltid 
Civilproces og anden konfliktløsning 
Forskningseksamen 
Forskningseksamen, deltid 
Handel med fast ejendom 
International Human Rights 
International Skatteret 
International Trade Law Disputes 
Kandidatspeciale, cand.jur. 
Kandidatspeciale, cand.merc.(jur.) 
Kandidatspeciale, cand.jur. deltid 
Kollektiv arbejdsret 
Kriminologi 
Køb og salg af virksomheder 
Lejeret  
Metode, argumentation og videnskabsteori 
Moot Court, Written Part 
Moot Court, Written Part (talent) 
Persondataret – mangler afklaring, sendes i skriftlig høring 
Projektorienteret forløb, deltid, 20 ECTS 
Projektorienteret forløb, deltid, 10 ECTS 
Projektorienteret forløb, 10 ECTS 
Projektorienteret forløb, 20 ECTS 
Regulating Competition in the EU 
Regulating Competition in the EU, deltid 
Regulating Competition in the EU (lørdagsundervisning) 
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Fagtitel  
 
Rekonstruktions- og insolvensprocesret, deltid 
Rekonstruktions- og insolvensprocesret (lørdagsundervisning) 
Rets- og kontraktøkonomi 
Regnskabsforståelse, deltid 
Regnskabsforståelse (lørdagsundervisning) 
Seminar (cand.jur) 
Seminar (cand.merc.jur) 
Seminar (cand.jur.deltid) 
Skatteret - cand.jur. og cand.merc.jur. 
Skatteret, deltid 
Skatteret (lørdagsundervisning) 
Socialret – mangler afklaring, sendes i skriftlig høring 
Socialret, deltid – mangler afklaring, sendes i skriftlig høring 
Socialret (lørdagsundervisning) – mangler afklaring, sendes i skriftlig 
høring 
Straffuldbyrdelse 
Udbudsret 
Videregående forvaltningsret 

 
Ulrike gjorde i forbindelse med godkendelsen af fagbeskrivelsen for faget European Human 
Rights, på deltid,  opmærksom på, at faget er planlagt udelukkende som online undervisning. 
Dette blev forsøgt sidst faget var udbudt og fungerede så godt, at fagansvarlig har valgt at 
udbyde det på denne måde igen.   
 
Studienævnet besluttede, at der fortsat mangler afklaringer i forbindelse med fagbeskrivelserne 
for fagene Persondataret og Socialret. Fagbeskrivelserne vil derfor blive sendt i skriftlig høring, 
når tingene er faldet på plads.  

 
 
5. Studieordninger (fast punkt)  

Ny studieordning for HA(jur.)-uddannelsen:  
Studienævnet diskuterede udkastet til den nye studieordning for HA(jur.)-uddannelsen. I den 
forbindelse blev det godkendt, at følgende fag skal være en del af 1. års prøven: Industriøkonomi 
og konkurrenceret, Social and Economic Statistics og Formueret. 
 
Studieordningen blev godkendt med bemærkning om, at det obligatoriske projekt fremgår som 
bedømt med karakter, men det skal bedømmes som bestået/ikke bestået (b/ib) 
 
Studieordningen vil træde i kraft fra 1. september 2018.  
 
 
Ny studieordning for cand.merc.(jur.)-uddannelsen: 
Studienævnet godkendte en fagoversigt til den nye studieordning for cand.merc.(jur.)-
uddannelsen. Selve studieordningen for cand.merc.(jur.)-uddannelsen vil blive sendt i skriftlig 
høring snarest muligt.  
 
Studienævnet diskuterede i denne forbindelse udfordringerne med det obligatoriske projekt og 
valgfaget projektorienteret forløb og blev enige om, at disse ikke kan afvikles på samme 
tidspunkt, med mindre der foreligger en godkendelse af dette fra studienævnet.  
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Ulrike vil kigge nærmere på udfordringerne, der vil være for de studerende, der ønsker at søge 
om administrativ overflytning til SDU, og derfor skal have bestået, hvad der svarer til 1. studieår, 
i forbindelse med indførelsen af det obligatoriske projekt.  
 
Studieordningen forventes at træde i kraft fra 1. september 2018.  
 
Cand.jur. erhvervskandidat 
Studieordning for erhvervskandidaten er under udarbejdelse og kommer til godkendelse snarest 
muligt.  
 
 

6. Censorindberetninger (lukket punkt) 
Studienævnet tog censorindberetningerne til efterretning uden yderligere bemærkninger.  

 
 
7. Undervisningsevaluering  

Studienævnet behandlede undervisningsevalueringerne for efteråret 2017 i følgende fag: 
 

Arbejdsret 
Arbejdsret (deltid) 
Civilproces og anden konfliktløsning 
Civilproces og anden konfliktløsning (deltid) 
Dødsbobehandling 
Erhvervsstrafferet 
EU-ret (deltid) 
European Company Law 
European Human Rights 
European Human Rights (deltid) 
Familie- og arveret 
Familie- og arveret (deltid) 
Folkeret 
Forfatningsret 
Forfatningsret (deltid) 
Formueret 
Formueret (deltid) 
Forvaltningsret 
Handel med fast ejendom 
Immaterialret 
International Private Law and International Trade Law 
International Private Law and International Trade Law (deltid) 
International skatteret 
Juridisk metode 
Juridiske metode (deltid) 
Kommunalret 
Konfliktmægling og forhandling 
Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse 
Kriminalret 
Kriminalret (deltid) 
Kriminologi 
Law in Practice and Legal Consciousness 
Markedsret 
Markedsret (deltid) 
Metode, argumentation og videnskabsteori 
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Miljøret 
Miljøret (deltid) 
Persondataret 
Regulering af fast ejendom 
Rekonstruktions- og insolvensprocesret 
Rets- og kontraktøkonomi 
Retshistorie, retsfilosofi og retssociologi 
Selskabsledelsens pligter og ansvar – Banditter i habitter? 
Selskabsret 
Selskabsret (deltid) 
Skatteret 
Skatteret 
Skatteret (deltid) 
Sundhedsret 
Udbudsret 
Udbudsret (deltid) 
Videregående erstatningsret 
Videregående erstatningsret (deltid) 
 
Studienævnet tog evalueringerne til efterretning med bemærkning om, at de studerende har gjort 
opmærksom på, at pensum i faget Selskabsret er forældet. 
 

 
8. Studenterevaluering af hele uddannelser 
 

Ulrike orienterede om, at der er foretaget studenterevalueringer af hele uddannelserne på Jura 
BA, HA(jur.), cand.jur. og cand.merc.(jur.)-uddannelserne.  
Studienævnet var enige om, at det, at der foretages nye tiltag på studienævnets uddannelser, vil 
kunne imødekomme nogle af de kommentarer, der var i undersøgelserne.  

 
 
9. Den strategiske indsats 
  

Fakultets strategiske indsats om en prioriteret uddannelsesportefølje har været bearbejdet i en 
VILU-arbejdsgruppe, og resultaterne er vedtaget af Uddannelseskomiteen. Resultaterne faldt i to 
kategorier: 1) anbefalinger og forslag, som blev forelagt fakultetsledelsen og 2) anbefalinger og 
forslag til fakultetets uddannelser, hvor der ønskes orientering/involvering af studienævnene, da 
det handler om indholdsmæssige og/eller pædagogiske forslag til uddannelserne. Selve arbejdet 
med forslagene ligger på institutterne men vil typisk skulle godkendes i studienævnene 
efterfølgende. 
 
Forslagene for jurauddannelserne tages op i Juridisk Instituts strategiske indsats ”Fremtidens 
Jurauddannelse”. Pt. indsamles der i dette projekt viden om aftagernes forventninger til 
dimittenderne.   
 
Der var ingen forslag i denne kategori for HA (jur.) og cand.merc.(jur.). Disse uddannelser var 
behandlet i kategori 1. Resultatet i den forbindelse er de nye studieordninger og nye tiltag til at 
adressere frafald, gennemførelsestid og dimittendledighed. 
 
 

10. Dispensationer 
 

1. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2018 / 2194 Godkendt 
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2. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2018 / 2192 Godkendt 
3. Ansøgning om godkendelse af startmerit 208 / 3905 Kræver 

yderligere 
behandling 

4. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2017 / 61989 Afvist 
5. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2018 / 2390 Afvist 
6.  Ansøgning om godkendelse af startmerit 2018 / 3309  Godkendt 
7. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2018 / 1323 Godkendt 
8. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2018 / 2522 Godkendt 
9. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt valgfag 2018 / 2628 Godkendt 
10. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2018 / 2845 Godkendt 
11. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2018 / 3644 Godkendt 
12. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for specialet 2018 / 3646 Godkendt 
13. Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan 2018 / 1876 Godkendt 
14. Ansøgning om dispensation til at blive afmeldt fag 2018 / 2137 Godkendt 
15. Ansøgning om annullering af prøveforsøg 2018 / 3627 Godkendt 
16. Ansøgning om yderligere prøveforsøg 2018 / 3391 Godkendt 
17. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet 2018 / 3310 Godkendt 
18. Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 5556 Kræver 

yderligere 
19. Ansøgning om yderligere prøveforsøg, ændret prøveform og 

særlige prøvevilkår 
2018 / 7390 Delvist 

imødekommet 
20. Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 2748 Delvist 

imødekommet 
21. Ansøgning om særlige prøvevilkår 2018 / 2077 Godkendt 
22. Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel 2018 / 1382 Kræver 

yderligere 
behandling 

23. Ansøgning om afholdelse af prøver i udlandet  2018 / 2716 Godkendt 
 
 
11. Eventuelt   
 

SAGA: 
Philip udtrykte ønske om, at bilag i SAGA åbner direkte i samme vindue, så vi ikke har dem 
liggende i forskellige billeder. Studienævnssekretærerne tager ønsket med videre til SFEO, der 
udvikler programmet. 
 
Tro og love erklæringer:  
Jakob orienterede om, at forslaget om flytning af tro og love erklæringer nu har været taget op 
på universitetsniveau. Forslaget er blevet stoppet, da der var forskellige problemstillinger i det.  
Der foreligger derfor et nyt forslag om at det indarbejdes i emneblanketten, således at det er 
udfyldt allerede inden de studerende påbegynder specialet  
Planen er i øjeblikket, at der skal udarbejdes en fælles blanket til alle uddannelserne på det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet, og det er derfor planen at tilføje dette punkt til blanketten.  
 

 
Mødet sluttede kl. 13.58 
 
 
 
        Jakob Juul-Sandberg 
       Formand     / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 
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