
 
 

Referat af møde i Studienævn for Jura 

den 11. december 2018 

 

Tilstedeværende: 

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

 

1 Godkendelse af referat 
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
 
2 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.  
 
3 Meddelelser 
 

Indkaldelser og referater fra diverse møder (0)  
Orientering om evalueringen af HA(jur.)/cand.merc.(jur.) med inddragelse af eksterne eksperter 
(1)  
I forbindelse med en kommende ACE genakkreditering har der været foretaget en vurdering af 
HA(jur.)/cand.merc.(jur.)-uddannelserne med henblik på at få input udefra inden selve 
akkrediteringen går i gang.  
Ekspertpanelet roste den nye studieordning og fandt, at der var mange gode elementer i 
uddannelsen. De kom med enkelte forslag/ideer til, hvordan der kunne skabes identitet og 
tværfaglighed i uddannelsen.  
 
Ulrike orienterede om, at der vil blive foretaget en tilsvarende evaluering af Jura/cand.jur.-
uddannelsen fredag den 14. december 2018. Ulrike orienterede om programmet, paneldeltagerne 
og inviterede studienævnets medlemmer til at deltage.  
 
 
Øget optag på HA(jur.) og Jura BA (2)  
På baggrund af regerings ønsker om at nedsætte optaget på de engelsksprogede uddannelser har 
man valgt at øge optaget på bacheloruddannelserne under Studienævn for Jura som følger: 
 
Optaget på HA(jur.) bacheloruddannelsen øges fra 30 til 50 studerende.  
Optaget på Jura bacheloruddannelsen øges fra 150 til 170 studerende.  
 
Studienævnet undrer sig over det valgte antal i det øgede optag, da det ikke giver mening i 
forhold til hold mm. 
 
Klage fra studenterforeninger (3)  



 
 

Philip orienterede om en problematik omkring fordeling af bure til de forskellige 
studenterforeninger efter, at ansvaret er gået over til teknisk service og der i den forbindelse er 
lavet en ny fordelingsnøgle til burene.  

  
Philip oplyste, at det ikke er mulig for bl.a. Juridisk forening, at afholde arrangementer på SDU, 
hvis de ikke kan opbevare deres ting i mellem arrangementerne, og at studenterforeningerne 
derfor har indsendt en klage til Teknisk service.  
 
Der er nu kommet svar på den klage fra Teknisk service, og der vil blive indledt drøftelser 
omkring fordelingen af burene frem til en ny frist for uddeling den 1. september 2019. 

  
Meddelelser ud over dagsorden:  
 
Overflytninger / genindskrivninger fra andre universiteter: 
Ulrike orienterede om, at hun havde fået en afklaring fra optagelsen/Uddannelsesjuridisk team i 
Rektorsekretariatet og af den fremgår det, at vi ikke kan optage studerende, hvis de ikke har 
bestået hele første studieår.  
Studienævnets hidtidige praksis, med at lave ekstra udprøvninger i visse fag eller godkende en 
mindre ECTS værdi og en øget valgfagspulje i forbindelse med meritoverførsel må ikke tages i 
brug i forbindelse med en overflytning, da det i den forbindelse vurderes, at den studerende ikke 
har bestået hele faget. Den eneste mulighed for direkte overflytning vil derfor være, hvis den 
studerende fx mangler 5 ECTS for at kunne opfylde elementerne i fx faget Forfatningsret og 
samtidig har bestået et valgfag med forfatningsretligt indhold, der kan indgå i vurderingen af 
meritoverførslen til faget Forfatningsret.  
Alternativt skal den studerende søge om optagelse på selve uddannelsen, om det er på basis af 
gennemsnit eller kvote 2 afhænger selvfølgelig af snittet, og den sidste mulighed er, at de betaler 
for det fag (altså tager det på tompladsordningen), hvor de mangler ECTS, og når de har bestået 
det, så kan de søge om overflytning.  

Konklusionen på dette er, at vi ikke kan overflytte studerende fra andre universiteter pga. 
manglende ECTS, hverken til Jura BA og HA(jur.). 
 

Sager behandlet i henhold til høringsrunde:  
Der har ikke været behandlet sager i skriftlig høringsrunde. 
  
Sager behandlet af formanden: 
 

1 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 68433 FM.godkendt 

2 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 63749 FM.godkendt 

3 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 69341 FM.godkendt 

4 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18 / 63755 FM.godkendt 

5 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 63744 FM.godkendt 



 
 

6 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18 / 63752 FM.godkendt 

7 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18 / 63764 FM.godkendt 

8 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 69348 FM.godkendt 

9 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18 / 63735 FM.godkendt 

10 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18 / 63029 FM.godkendt 

11 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18 / 63757 FM.godkendt 

12 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18 / 63755 FM.godkendt 

13 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18 / 63764 FM.godkendt 

14 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18 / 63746 FM.godkendt 

15 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18 / 63742 FM.godkendt 

16 Ansøgning om udsættelse af førsteårsprøven 18 / 61889 FM.godkendt 

17 Ansøgning om andre dispensationer 18/64627 FM.godkendt 

18 Ansøgning om andre dispensationer 18/67002 FM.godkendt 

19 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 18/67154 FM.godkendt 

20 Ansøgning om andre dispensationer 18/58627 FM.godkendt 

21 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 18/62522 FM.godkendt 

22 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 18/68105 FM.godkendt 

23 Ansøgning om andre dispensationer 18/64567 FM.godkendt 

24 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18 / 63024 FM.godkendt 

25 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 18/66814 FM.godkendt 

26 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag 18/64605 FM.godkendt 

27 Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet 18 / 63023 FM.godkendt 

28 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18/64568 FM.godkendt 

29 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18/64570 FM.godkendt 



 
 

30 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18/64573 FM.godkendt 

31 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18/64598 FM.godkendt 

32 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/64569 FM.godkendt 

33 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 18/64566 FM.godkendt 
 

4 Godkendelse af ændringer af eksamensplan for KA 
Studienævnet blev orienteret om, at dette punkt var blevet behandlet af formanden i mellem dette 
og sidste møde. 
 

5 Studieordninger (fast punkt) 

Studienævnet godkendte følgende ændringer i nedenstående studieordninger: 

Jura BA på deltid 2009-studieordningen er ændret som følger (1): 

Pkt. 2.1 Tilføjelse af frist for gennemførsel på otte år - (fra og med 1. februar 2020) 
Pkt. 2.1.1 Studieaktivitetsregel med minimum én prøve bestået pr. år - (fra og med 1. februar 
2020) 
Pkt. 2.2.3 Principper for valg af prøveformer – tilføjet 
Pkt. 2.2.4 Principper for valg af undervisningsformer - tilføjet 
Pkt. 2.3 Fjernundervisning – uddybning af vilkår 
Pkt. 4.3.6 Tilmelding til fag – mulighed for afmelding af fag ophører – (fra og med 1. februar 
2020) 
Pkt. 4.3.7 Bachelorprojekt – opdateret 
Pkt. 4.3.8 Projektorienteret forløb - opdateret 
Pkt. 4.3.9 Talentudviklingsprogram - tilføjet 
Pkt. 4.4. Beståkrav – opdateret bekendtgørelsestekst 
Pkt. 5 Eksamen – hjemmelshenvisning opdateret 
Pkt. 5.3 Forudsætninger for deltagelse i prøve – opdateret 
Pkt. 5.4 Hjælpemidler – opdateret 
Pkt. 5.5 Gruppeprøver – tilføjet 
Pkt. 5.6 Prøvesprog - opdateret 
Pkt. 5.7 Prøveforsøg– opdateret 
Pkt. 5.8 Tilmelding til prøver – tilmelding er bindende - (fra og med 1. februar 2020), regler ved. 
udfasede fag 
Pkt. 5.9 Omprøve – opdateret 
Pkt. 5.10 Karakterer eller bedømmelse Bestået/Ikke bestået – opdateret 
Pkt. 5.11 Stave- og formuleringsevne – opdateret 
Pkt. 5.14 Særlige prøvevilkår – tilføjet 
Pkt. 6.1 Regler om merit – opdateret 
Pkt. 6.2 Fag fra kandidat – opdateret 
Pkt. 6.3 Klage – opdateret 
Pkt. 6.5 Overgangsregler - opdateret 



 
 

Jura BA deltid 2017-studieordningen er ændret som følger (2) 

Hjemmelshenvisning opdateret 
Pkt. 2.2.3 Principper for valg af prøveformer – tilføjet 
Pkt. 2.2.4 Principper for valg af undervisningsformer – tilføjet 
Pkt. 4.3.9 Talentudviklingsprogram - tilføjet 
Pkt. 4.4. Beståkrav – opdateret bekendtgørelsestekst 
Pkt. 5.5 Gruppeprøver – opdateret bekendtgørelsestekst 
Pkt. 5.8 Tilmelding til prøver – opdateret vedr. udfasede fag 

cand.merc.(jur.) 2018-studieordningen er ændret som følger (3) 

4.3.4 Kandidatspeciale – regler for vejledning som forudsætning for deltagelse i prøve 
4.4 Beståkrav – præcisering af beståkrav ved delprøver: 00 og -3 kan indgå. Er dette ikke 
tilfældet, vil det fremgå af den relevante fagbeskrivelse. 
5.3 Forudsætninger for deltagelse i prøve – begrænsning af brug heraf 

Ulrike opfordrede til at de studerende på Erhvervskandidaten får adgang til optagelserne fra 
deltidsstudiet, fordi der er sammenfald i undervisningen i de fag, der er udbudt for studerende på 
denne uddannelse. Studienævnet godkendte Ulrikes forslag.   

Jakob gjorde opmærksom på, at studerende, på Erhvervskandidaten, bør gøres opmærksom på, at 
de kan blive filmet i forbindelse med optagelserne af undervisningen, måske bør dette også stå i 
fagbeskrivelserne for de fag på cand.jur.-uddannelsen på heltid, hvor undervisningen er placeret 
om lørdagen.  Studienævnet besluttede, at det er tilstrækkeligt, at det står i studieordningen og 
det skal derfor ikke indføjes i fagbeskrivelserne.  

cand.jur.  
I relation til cand.jur. studieordningen drøftede Studienævnet, hvordan kravene til det 
obligatoriske økonomiske fag skal præciseres i lyset af en afgørelse fra et merit-ankenævn, jf. 
nedenfor pkt. 9. Studienævnet ønskede at få tilføjet, at der skal være klar relevans vedrørende 
det obligatoriske økonomiske fag på cand.jur.-uddannelsen.”6 Fagbeskrivelser / fagudbud 
(fast punkt) 

6  Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 
Studienævnet godkendte ændring af fagansvarlig i faget Strafferetlig regulering af erhvervslivet. 

 
7 Aflyste valgfag i foråret 2019 
 Fagene Regulating Maritime Activity og Miljøregulering blev aflyst pga. for lidt tilmeldte.  
 
 Michael gjorde i denne forbindelse opmærksom på, at de studerende på Jura BA på deltid godt 

kunne tænke sig, at det ikke hele tiden var de samme valgfag, der blev udbudt. Ulrike vil 
overveje, om det er muligt at lave et større valgfagsudbud, så der kan skiftes mellem fagene.  

  
8 Klage over merit (lukket punkt) 

Der er kommet en afgørelse fra Styrelsen, om at faget Samfundsøkonomi fra HD 1 del kan danne 
grundlag for merit for det økonomiske fag på cand.jur.-uddannelsen, det vil derfor fremadrettet 
skulle vi godkendes.  



 
 

 
Ligeledes er der kommet en afgørelse fra meritankenævnet om, at der kan gives merit for 
valgfaget Forsikringsret på cand.jur.-uddannelse på baggrund af et modul i Skadesforsikring – 
skadebehandling udbudt af Forsikringsakademiet.  
Denne afgørelse vil vi ligeledes skulle indrette os efter ved fremtidige meritafgørelser.  

 
9 Formulering af praksis 

Studienævnet besluttede at Diabetes i sig selv ikke er et usædvanligt forhold. Derfor vil følgende 
tekst blive lagt ud på hjemmesiderne til orientering til de studerende om studienævnets praksis: 
 
Studienævnet giver alene forlænget tid til studerende med diabetes, såfremt det er dokumenteret, 
at lidelsen kræver en behandling i den tid, som en prøve varer, ud over, hvad der kan foretages 
indenfor den tid, der i almindelighed må antages at blive brugt til pauser under en eksamination. 
Det forhold, at der eventuelt skal måles blodsukker mv. anses således ikke som forhold, der kan 
begrunde, at der gives en hel ekstra time til eksamen. 

 
10 Dispensationer (lukket punkt) 
 
1 Ansøgning om andre dispensationer 18/56379 Afslag 

2 Ansøgning om andre dispensationer 18/66719 Afslag 

3 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 63738 Ikke relevant 

4 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 63739 Ikke relevant 

5 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 64563 Ikke relevant 

6 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 67453 Afslag 

8 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 67165 Imødekommet 

9 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 69340 Imødekommet 

10 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 69855 Imødekommet 

11 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 69919 Imødekommet 

12 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 69920 Imødekommet 

13 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 69322 Imødekommet 

14 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 70093 Imødekommet 



 
 

15 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 69967 Imødekommet 

16 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 67595 Afslag 

17 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 69323 Imødekommet 

18 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 69340 Ikke relevant 

19 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 69341 Ikke relevant 

20 Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet 18 / 63729 Imødekommet 

21 Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet 18 / 63729 Imødekommet 

22 Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet 18 / 63745 Imødekommet 

23 Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet 18 / 63034 Imødekommet 

24 Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet 18/66716 Ikke relevant 

25 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 63041 Trukket 

26 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 67155 Afslag 

27 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 58897 Delvis imødekommet 

28 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 54581 Delvis imødekommet 

30 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 68432 Ikke relevant 

32 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 69841 Imødekommet 

33 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 63740 Imødekommet 

34 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 67158 Delvis imødekommet 

35 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 69396 Delvis imødekommet 

36 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18 / 63741 Afslag 

37 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18 / 63764 Afslag 

38 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18/66718 Afslag 

39 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18 / 69843 Imødekommet 



 
 

40 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18 / 63753 Afslag 

41 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18 / 67451 Afslag 

42 Ansøgning om andre dispensationer 18/63380 Afslag 

43 Ansøgning om andre dispensationer 18/64721 Imødekommet 

44 Ansøgning om andre dispensationer 18/68107 Imødekommet 

45 Ansøgning om andre dispensationer 18/69317 Imødekommet 

46 Ansøgning om andre dispensationer 18/69102 Imødekommet 

47 Ansøgning om andre dispensationer 18/69103 Imødekommet 

48 Ansøgning om andre dispensationer 18/69315 Imødekommet 

49 Ansøgning om andre dispensationer 18/69577 Delvis imødekommet 

51 Ansøgning om andre dispensationer 18/69857 Imødekommet 

52 Ansøgning om andre dispensationer 18/69862 Afslag 

53 Ansøgning om andre dispensationer 18/69864 Delvis imødekommet 

56 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 18/63384 Imødekommet 

57 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 18/69319 Imødekommet 

58 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/67516 Imødekommet 

59 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/69488 Imødekommet 

60 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18/64572 Delvis imødekommet 

61 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18/64571 Delvis imødekommet 

62 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18/67807 Afslag 

63 Ansøgning om andre dispensationer 18/70219 Afslag 
 
  



 
 

 
11 Eventuelt 
 

Jakob takkede Nicolai for den tid, han har siddet i studienævnet, da han udtræder af 
studienævnet pr. 31.12.2018. 
 
Mødet sluttede kl.  14.15 

 
 

Jakob Juul-Sandberg   Diana Bredal Midskov 
Formand for Studienævn for jura  Studienævnssekretær 


