
 
 

Referat af møde i Studienævn for Jura 

den 5. februar 2019 

 

Tilstedeværende: 

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

Karin Bruun deltog under punkt 12. 

Fraværende med afbud: 

 Morten Kjær 

 

Jakob bød velkommen til Peter Weile, der er nyt medlem i Studienævnet.   

1  Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.  
 

2 Godkendelse af dagsorden 

Studienævnet godkendte dagsordenen med bemærkning om, at punkt 12 flyttes op efter punkt 3, 
da Karin Bruun deltog i dette punkt.   
 

3 Meddelelser 

Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 
Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
Godkendelse af Studieleder, Formand og Næstformand (1) 

Meddelelser ud over dagsorden: 
Der var ingen meddelelser ud over dagsordenen.  

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

Sager behandlet af formanden: 

1 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 1995 Godkendt 

2 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 72854 Godkendt 
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3 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 114 Godkendt 

4 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 283 Godkendt 

5 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 231 Godkendt 

6 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 1040 Godkendt 

7 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 1789 Godkendt 

8 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 72852 Godkendt 

9 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 1376 Godkendt 

 

 
12 Behandling af ansøgninger om særlige prøvevilkår modtaget efter fristen 

 Karin Bruun deltog i dette punkt og orienterede om, at Juridisk kontor har besluttet, at man ikke 
kan afvise ansøgninger om særlige prøvevilkår på baggrund af, at de er modtaget efter fristen.  

 Studienævnet vil gerne, efter sommereksamen 2019, have et tal på, hvor mange studerende, der 
søger efter fristen. Information om dette tages med på et senere møde.  

Studienævnet besluttede på baggrund af Karins informationer, at nedenstående tekst vil blive lagt 
ud til de studerende på Blackboard og blive indsat i studienævnets afgørelser vedrørende særlige 
prøvevilkår:  

”Studienævnet gør opmærksom på, at der er strammet op på praksis omkring behandling af 
ansøgninger om særlige prøvevilkår. I den forbindelse skal du være opmærksom på at søge om 
særlige prøvevilkår inden for fristerne, der er senest 30. marts for sommereksamen og 30. 
oktober for vintereksamen. Ansøgninger modtaget efter fristen vil i nogle tilfælde kunne 
imødekommes, f.eks. hvis overskridelsen er begrundet i pludselige opståede forhold, som 
berettiger til særlige prøvevilkår. Bemærk tillige, at der ved for sen fremsendelse af ansøgningen 
er en risiko for, at det ikke er muligt at imødekomme ansøgningen af planlægningsmæssige 
grunde.” 

 

4 Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 
Studienævnet godkendte følgende fagbeskrivelser for efteråret 2019 uden bemærkninger: 
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Fagtitel  Ændringer 

Arbejdsret Formål og sigte, Indhold, Målbeskrivelse (delt op i 
VFK), Arbejdsbelastning, Ekstern kommentar 
(ændring af prøveform ved evt. omprøve) 

Arbejdsret, deltid Formål og sigte, Indhold, Målbeskrivelse (delt op i 
VFK), Arbejdsbelastning, Ekstern kommentar 
(ændring af prøveform ved evt. omprøve) 

Artikelskrivning Anbefalede forudsætninger, Formål og sigte, 
Målbeskrivelse (delt op i VFK), Undervisningsform, 
Arbejdsbelastning, Eksamensbestemmelser. 

Bachelorprojekt – HA(jur.) Målbeskrivelse (delt op i VFK) og 
eksamensbestemmelser omkring vejledning ved nyt 
projekt.  

Bachelorprojekt – Jura BA Målbeskrivelse (delt op i VFK) og 
eksamensbestemmelser omkring vejledning ved nyt 
projekt.    

Bachelorprojekt – Jura på deltid Målbeskrivelse (delt op i VFK) og og 
eksamensbestemmelser omkring vejledning ved nyt 
projekt. 

Civilproces og anden konfliktløsning Målbeskrivelse (delt op i VFK) og Ekstern 
kommentar (ændring af prøveform ved evt. 
omprøve). 

Enterpriseret (deltid) Nyt fag. 

Erhvervsøkonomisk Seminar 
(cand.merc.jur.) 

Målbeskrivelse (delt op i VFK). 

EU-ret (deltid) Målbeskrivelse (delt op i VFK) og Ekstern 
kommentar (ændring af prøveform ved evt. 
omprøve). 

Familie- og arveret Målbeskrivelse (delt op i VFK) og Ekstern 
kommentar (ændring af prøveform ved evt. 
omprøve). 

Familie- og arveret (deltid) Formål og sigte, Målbeskrivelse (delt op i VFK) og 
Ekstern kommentar (ændring af prøveform ved evt. 
omprøve). 



 
 

Fagtitel  Ændringer 

Forfatningsret Målbeskrivelse (delt op i VFK) og Ekstern 
kommentar (ændring af prøveform ved evt. 
omprøve).  

Formueret Målbeskrivelse (delt op i VFK) og Ekstern 
kommentar (ændring af prøveform ved evt. 
omprøve). 

Engelske titel rettet til Property Law 

Formueret (deltid) Målbeskrivelse (delt op i VFK) og Ekstern 
kommentar (ændring af prøveform ved evt. 
omprøve). 

Engelske titel rettet til Property Law 

Forvaltningsret (HA(jur.)) Nyt fag. 

Forvaltningsret Målbeskrivelse (delt op i VFK), Litteratur, 
Undervisningsform og Ekstern kommentar (ændring 
af prøveform ved evt. omprøve). 

Generelt tværfagligt erhvervsprojekt Målbeskrivelse (delt op i VFK), Undervisningsform 
Eksamensbestemmelser, herunder Tidsmæssig 
placering og uddybende information. 

Handel med fast ejendom Målbeskrivelse (delt op i VFK), Undervisningsform 
og Ekstern kommentar (ændring af prøveform ved 
evt. omprøve). 

Den engelske titel ændres til Real Estate 
Transactions. 

International Human Rights Målbeskrivelse (delt op i VFK) og Ekstern 
kommentar (ændring af prøveform ved evt. 
omprøve). 

International Private Law and 
International Trade Law 

Målbeskrivelse (delt op i VFK), Arbejdsbelastning 
og Ekstern kommentar (ændring af prøveform ved 
evt. omprøve). 

International Private Law and 
International Trade Law (deltid) 

Målbeskrivelse (delt op i VFK) og Ekstern 
kommentar (ændring af prøveform ved evt. 
omprøve). 

International Trade Law Disputes Målbeskrivelse (delt op i VFK) og Ekstern 
kommentar (ændring af prøveform ved evt. 
omprøve). 



 
 

Fagtitel  Ændringer 

IT-ret (deltid) Nyt fag. 

Juridisk Metode Indhold, Målbeskrivelse (delt op i VFK) og Ekstern 
kommentar (ændring af prøveform ved evt. 
omprøve).  

Juridisk Metode (deltid) Indhold, Målbeskrivelse (delt op i VFK) og Ekstern 
kommentar (ændring af prøveform ved evt. 
omprøve). 

Juridisk og Erhvervsøkonomisk Seminar 
(cand.merc.jur.) 

Målbeskrivelse (delt op i VFK). 

Juridisk Seminar (cand.merc.jur.) Målbeskrivelse (delt op i VFK). 

Kamdidatspeciale, cand.jur. Målbeskrivelse (delt op i VFK). 

Kandidatspeciale, cand.jur. deltid. Målbeskrivelse (delt op i VFK). 

Kandidatspeciale, cand.merc.jur. Målbeskrivelse (delt op i VFK). 

Kollektiv arbejdsret Formål og sigte, Målbeskrivelse (delt op i VFK), 
Eksamensbestemmelser og Ekstern kommentar 
(ændring af prøveform ved evt. omprøve). 

Kommunalret Målbeskrivelse (delt op i VFK), Arbejdsbelastning 
og Ekstern kommentar (ændring af prøveform ved 
evt. omprøve). 

Konfliktmægling og forhandling (deltid) Nyt fag. 

Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse Indhold, Målbeskrivelse (delt op i VFK), 
Undervisningsform, Arbejdsbelastning og Ekstern 
kommentar (ændring af prøveform ved evt. 
omprøve). 

Kriminalret Anbefalede forudsætninger, Indhold, Målbeskrivelse 
(delt op i VFK), Litteratur og arbejdsbelastning. 

Kriminalret (deltid) Anbefalede forudsætninger, Indhold, Målbeskrivelse 
(delt op i VFK), Litteratur og arbejdsbelastning. 

Kriminologi Målbeskrivelse (delt op i VFK), Arbejdsbelastning, 
Eksamensbestemmelser og Ekstern kommentar 
(ændring af prøveform ved evt. omprøve). 



 
 

Fagtitel  Ændringer 

Køb og salg af virksomheder Målbeskrivelse (delt op i VFK) og Ekstern 
kommentar (ændring af prøveform ved evt. 
omprøve). 

Lejeret Målbeskrivelse (delt op i VFK), Undervisningsform 
og Ekstern kommentar (ændring af prøveform ved 
evt. omprøve). 

Markedsret (deltid) Formål og sigte, Målbeskrivelse (delt op i VFK) og 
Ekstern kommentar (ændring af prøveform ved evt. 
omprøve). 

Miljøret Indhold, Målbeskrivelse (delt op i VFK), Litteratur 
og Ekstern kommentar (ændring af prøveform ved 
evt. omprøve). 

Moot Court, Written Part (KA) Målbeskrivelse (delt op i VFK) og 
Eksamensbestemmelser, herunder censurform.  

Moot Court, Written Part (talent) (KA) Målbeskrivelse (delt op i VFK) og 
Eksamensbestemmelser, herunder censurform. 

Moot Court. Written Part, 10 ECTS (BA) Målbeskrivelse (delt op i VFK) og 
Eksamensbestemmelser, herunder censurform.  

Moot Court. Written Part, 5 ECTS (BA) Målbeskrivelse (delt op i VFK) og 
Eksamensbestemmelser, herunder censurform. 

Persondataret Ændret til sommerskolefag. 

Obligatoriske forudsætning, Målbeskrivelse (delt op i 
VFK), Litteratur, Arbejdsbelastning, 
Eksamensbestemmelser og Ekstern kommentar 
(ændring af prøveform ved evt. omprøve). 

Projekt (HA(jur.) Nyt fag. 

Projektorienteret forløb 10 ECTS (KA) Målbeskrivelse (delt op i VFK). 

Projektorienteret forløb 20 ECTS (KA) Målbeskrivelse (delt op i VFK), Arbejdsbelastning 
og Eksamensbestemmelser. 

Regulating Competition in the EU Formål og sigte, Indhold, Målbeskrivelse (delt op i 
VFK), Litteratur, Undervisningsform, 
Arbejdsbelastning og Ekstern kommentar (ændring af 
prøveform ved evt. omprøve). 



 
 

Fagtitel  Ændringer 

Regulering af fast ejendom Målbeskrivelse (delt op i VFK), Undervisningsform 
og Ekstern kommentar (ændring af prøveform ved 
evt. omprøve). 

Rets- og kontraktøkonomi Målbeskrivelse (delt op i VFK), Arbejdsbelastning 
og Ekstern kommentar (ændring af prøveform ved 
evt. omprøve). 

Retshistorie, retsfilosofi og retssociologi Formål og sigte, Indhold, Målbeskrivelse (delt op i 
VFK), Eksamensbestemmelser og Ekstern 
kommentar (ændring af prøveform ved evt. 
omprøve). 

Selskabsret Målbeskrivelse (delt op i VFK) og Ekstern 
kommentar (ændring af prøveform ved evt. 
omprøve). 

Selskabsret (deltid) Målbeskrivelse (delt op i VFK), Arbejdsbelastning 
og Ekstern kommentar (ændring af prøveform ved 
evt. omprøve). 

Seminar (cand.jur.) Målbeskrivelse (delt op i VFK). 

Skatteret Formål og sigte, Målbeskrivelse (delt op i VFK), 
Undervisningsform, Arbejdsbelastning og Ekstern 
kommentar (ændring af prøveform ved evt. 
omprøve). 

Skatteret (deltid) Målbeskrivelse (delt op i VFK), Litteratur og Ekstern 
kommentar (ændring af prøveform ved evt. 
omprøve). 

Specialiseret tværfagligt erhvervsprojekt 
– med fokus på erhvervsøkonomi 

Målbeskrivelse (delt op i VFK), Undervisningsform, 
Eksamensbestemmelser herunder Tidsmæssig 
placering og Uddybende information. 

Specialiseret tværfagligt erhvervsprojekt 
– med fokus på jura 

Målbeskrivelse (delt op i VFK), Undervisningsform 
og Eksamensbestemmelser herunder Tidsmæssig 
placering og Uddybende information. 

Straffuldbyrdelse Målbeskrivelse (delt op i VFK) og Ekstern 
kommentar (ændring af prøveform ved evt. 
omprøve). 

Studiestartprøve for Jura og HA(jur.) Formål og sigte, Indhold, Målbeskrivelse (delt op i 
VFK), Undervisningsform, Eksamensbestemmelser. 



 
 

Fagtitel  Ændringer 

Udbudsret Målbeskrivelse (delt op i VFK) og Ekstern 
kommentar (ændring af prøveform ved evt. 
omprøve). 

Udbudsret (deltid) Nyt fag. 

Videregående erstatningsret  Målbeskrivelse (delt op i VFK), Litteratur og Ekstern 
kommentar (ændring af prøveform ved evt. 
omprøve). 

Videregående erstatningsret (deltid) Målbeskrivelse (delt op i VFK), Litteratur og Ekstern 
kommentar (ændring af prøveform ved evt. 
omprøve). 

Videregående forvaltningsret Målbeskrivelse (delt op i VFK), 
Eksamensbestemmelser og Ekstern kommentar 
(ændring af prøveform ved evt. omprøve). 

 

 Følgende fagbeskrivelser blev godkendt med mindre bemærkninger/ændringer: 

 Folkeret 

Folkeret Formål og sigte, Målbeskrivelse (delt op i VFK), 
Undervisningsform, Arbejdsbelastning, 
Eksamensbestemmelser og Ekstern kommentar 
(ændring af prøveform ved evt. omprøve). 

  

 Aktivitetsskemaet i fagbeskrivelsen skal rettes til, så det svarer overens med de øvrige 
fagbeskrivelser.  
 

 Regnskabsforståelse  

Regnskabsforståelse (deltid) Målbeskrivelse (delt op i VFK), Litteratur, 
Undervisningsform, Arbejdsbelastning, 
Eksamensbestemmelser og Ekstern kommentar 
(ændring af prøveform ved evt. omprøve). 

Fagbeskrivelsen blev ikke godkendt på mødet. 
Studielederen blev bemyndiget til at godkende 
fagbeskrivelsen, når den faldt på plads. 

 Der var uafklarede punkter i fagbeskrivelsen, som studienævnet gav Ulrike beføjelser til at 
afklare med fagansvarlige.  
 



 
 

 Generelle bemærkninger 

 Endvidere besluttede studienævnet, at der skal indsættes en tekst i fagbeskrivelserne for 
bachelorfagene på Jura BA på deltid, der beskriver muligheden for at afmelde prøver 
henholdsvis for studerende optaget på 2009-studieordningen og 2017-studieordningen. 
Studienævnssekretærerne sørger for at dette bliver indsat. 

 Ligeledes skal der indsættes en sætning vedr. adgang til streaming i forbindelse med fag, der 
udbydes om lørdagen, for både cand.jur. på erhvervskandidaten, heltid og deltid. Ulrike 
formulerer en sætning, der kan sættes ind i fagbeskrivelserne.  

 

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

 

6 Vejledningsformer ved Bachelorprojekter og Kandidatspecialer 

Ulrike opsummerede punktet fra sidste gang og orienterede om, at der allerede nu gennemføres 
klyngevejledninger i forbindelse med Bachelorprojekter og Kandidatspecialer. Ulrike ville gerne 
høre studienævnets holdning til, om klyngevejledning kan indgå i vejledningsformen for på 
bachelorprojekter og specialer. 

Studienævnet besluttede, at det må være op til den fagansvarlige, hvordan det er mest 
hensigtsmæssigt at gennemføre vejledningen. Studienævnet ville dog gerne vide, hvor meget af 
dette, der vil være bindende og fastlagt fra Fakultetets side og, hvor meget vejlederen selv kan 
bestemme.  

 

7 Evalueringsrapport HA(jur.) og cand.merc.(jur.) 

Ulrike orienterede om evalueringsrapporten af den eksterne evaluering, der har været 
gennemført. Panelet kom med nogle anbefalinger i forbindelse med evalueringen, som 
studienævnet skal diskutere. Ulrike anbefalede, at denne diskussion afventer, da det forventes, at 
der nedsættes et uddannelsesudvalg med fokus på HA(jur.) / cand.merc.(jur.)-uddannelserne.  

Studienævnet talte kort om anbefalingerne. Studienævnet fandt anbefalingerne relevante med 
bemærkning om, at nogle vil være mere vanskelige at implementere end andre.  

Studienævnet besluttede, at det er et relevant punkt for uddannelsesudvalget at tage op, når det er 
blevet nedsat. Orienteringen om Uddannelsesudvalget forventes at være med på næste møde i 
marts 2019.  

 

8 Dimissionspakken 

Ulrike orienterede om, at det er muligt at få en dimissionspakke (en plakat) til udlevering til de 
studerende ved dimissionen.  

Studienævnet besluttede, at de ikke ønsker, at denne dimissionspakke skal være en del af det, der 
bliver udleveret til de studerende ved dimissionen.  
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Det vil dog være muligt for de studerende, der ønsker det at hente plakaten efterfølgende.  

 

9 Evaluering af undervisningen for E18 

Ulrike orienterede om, at de udfordringer der har været med evalueringen for efteråret 2018 
ifølge vores IT-afdeling (SFEO) er opstået, fordi der har været problemer med en konvertering af 
roller fra det gamle IT-system (Fagbasen) til det nye IT-system (Odin).  

Der er nu sendt en rykker ud til undervisere og fagansvarlige om, at de skal indsende rapporterne 
fra evalueringen. Det vil i denne uge igen blive muligt for undervisere og fagansvarlige at gå ind 
og taste deres kommentarer 

 

10 Hyrdebrev om ekstern bedømmelse (censur) på universitetsuddannelserne 

Studienævnet tog hyrdebrevet til efterretning uden bemærkninger.  

Ulrike orienterede i denne forbindelse om, at hun har haft møde med censorformanden for det 
Juridiske censorkorps. Han havde ingen bemærkninger til os og oplyser, at systemet fungerer 
fint.  

 

11 Afholdelse af prøver i udlandet 

Studienævnet diskuterede, på baggrund af en henvendelse fra Studiekontakten, om der skal være 
tilsyn ved mundtlige prøver i udlandet, da det ikke kan sidestilles 100% med at tage en eksamen 
her på SDU.  

Studienævnet ønskede en afklaring af, hvor stort at problem, der er tale om og hvilke fag det 
ville dreje sig om.  

 

13 Dispensationer (lukket punkt) 
 

1 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 858 Imødekommet 

2 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 834 Imødekommet 

3 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 120 Imødekommet 

4 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 935 Ikke relevant 

5 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 1800 Imødekommet 

6 Ansøgning om andre dispensationer 18/71062 Afslag 
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7 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 1846 Imødekommet 

8 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 1971 Imødekommet 

9 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 2118 Imødekommet 

10 Ansøgning om andre dispensationer 19/238 Imødekommet 

11 Ansøgning om eksamen i udlandet 19 / 2086 Imødekommet 

12 Ansøgning om godkendelse af merit 18 / 56212 Kræver yderligere 
behandling 

13 Ansøgning om godkendelse af merit 19 / 1975 Imødekommet 

14 Ansøgning om godkendelse af merit 2018 / 
25921 

Afslag 

15 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 849 Imødekommet 

16 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 1038 Imødekommet 

17 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 2091 Kræver yderligere 
behandling 

18 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 1203 Imødekommet 

19 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 843 Imødekommet 

20 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 1202 Imødekommet 

21 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18 / 63753 Afslag 

22 Ansøgning om udsættelse af førsteårsprøven 18 / 62018 Afslag 

23 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 2234 Afslag 

24 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 1894 Imødekommet 

25 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19/372 Imødekommet 

26 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 1029 Imødekommet 

27 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 1545 Imødekommet 

28 Ansøgning om andre dispensationer 19/1655 Imødekommet 

29 Ansøgning om andre dispensationer 19/1280 Afslag 

30 Ansøgning om andre dispensationer 18/69101 Afslag 



 
 

31 Ansøgning om andre dispensationer 19/1647 Imødekommet 

32 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 19/1648 Imødekommet 

33 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 19/1933 Imødekommet 

34 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19/1107 Afslag 

35 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19/371 Imødekommet 

36 Yderligere prøveforsøg 19/111 Imødekommet 
 

14 Eventuelt 

Vedr. ændret prøveform 
Ulrike orienterede om, at Studienævn for Jura har givet to studerende tilladelse til at gå til omprøve 
uden at have deltaget i den ordinære prøve i et fag, der er udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi. 
Dette medfører, at der kun er disse to studerende, der skal deltage i omprøven i faget og fagansvarlig 
ønsker derfor at ændre prøveformen i faget. Ulrike spurgte ind til, om det er Studienævn for Jura eller 
Studienævn for Erhvervsøkonomi, der kan tage stilling til dette.  

Diana oplyste, at det er det ansvarlige studienævn, i denne sag Studienævn for Erhvervsøkonomi, der 
kan træffe afgørelse om en ændret prøveform, da det kan have økonomisk betydning for instituttet. Det 
er dermed ikke noget et andet studienævn kan pålægge det ansvarlige institut at skulle afholde.   

 

 

Projekt, cand.merc.(jur.) 

Sabine bragte op, at der skal tages en beslutning om, hvordan de studerende, på cand.merc.(jur.)-
uddannelsen der ikke kan få en praktikplads, skal forholde sig.  

 
Mødet sluttede kl.  14.10 

 
 

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