
 
 

Referat af møde i Studienævn for Jura 

den 5. marts 2019 

 

Tilstedeværende: 

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

Fraværende med afbud: 

  

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)  
 
Meddelelser ud over dagsorden:  
Ulrike orienterede om, at vi er blevet opfordret til at øge optaget via kvote 2 fra efteråret 2019. 
Ulrike har indstillet til, at optaget via kvote 2 ikke øges. Det er dog prodekanen og prorektor, der 
forhandler om, hvilke uddannelser, der skal øge kvote 2 optaget. Dette har studienævnets 
opbakning.   
Hvis det bliver besluttet, at øge optaget på HA(jur.)- og Jura bacheloruddannelserne, vil det bl.a. 
betyde yderligere optagelsessamtaler i forhold til den allerede planlagte samtalerunde.  
 

 Ulrike har efterfølgende oplyst, at kvoterne fastholdes på 35% på Jura og 50% på HA(jur.).  
 
Sager behandlet i henhold til høringsrunde:  
Der har ikke været behandlet sager i skriftlig høringsrunde. 
 
Sager behandlet af formanden:  

1 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 
merit 

19 / 2806  Godkendt 



 
 

2 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 11302  Godkendt 

3 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 2737  Godkendt 

4 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 13183  Godkendt 

5 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 10227  Godkendt 

6 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 2736  Godkendt 

7 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 62522  Godkendt 

8 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 2445  Godkendt 

9 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 2804  Godkendt 

10 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 11290  Godkendt 

11 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 10494  Godkendt 

12 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 10656  Godkendt 

13 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 11028  Godkendt 

14 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 15621  Godkendt 

15 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 12882  Godkendt 

16 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 3004  Godkendt 

17 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 10868  Godkendt 

18 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 12658  Godkendt 

 
4. Arbejdet i studienævnet 

Ulrike indskærpede vigtigheden af arbejdet i studienævnet overfor studienævnets medlemmer. 
 
Studienævnet diskuterede medlemmernes muligheder for indflydelse og i den forbindelse 
opfordrede Ulrike de studerende til at dele de bekymringer og udfordringer, de oplever eller 
hører de medstuderende ”klage” over på uddannelserne, så studienævnet måske på forhånd har 
mulighed for at ændre ting på forhånd i stedet for at vente evt. til efter evalueringerne.  

 



 
 

På baggrund af dette punkt besluttede studienævnet at indføre et nyt fast punkt på dagsordenen 
med titlen ”De studerendes punkt” 
 
Studienævnet diskuterede ligeledes, hvordan studienævnets møder skal forløbe, og hvordan vi 
skal få tiden til at hænge sammen, når der er mange punkter eller ansøgninger med.  
Studienævnet diskuterede opbygningen af dagsordenen og besluttede, at fastholde dagsordenen 
som den er, med punktet dispensationer sidst på mødet. 
Studienævnet besluttede ligeledes at afsætte længere tid til møderne, så det er muligt at nå alle 
punkterne igennem inden for den fastsatte tid. Samtidig vil der, inden udsendelsen af 
dagsordenen, blive vurderet, om der tid nok til alle de fastsatte punkter eller evt. udskyde de 
punkter, der kan vente til et senere møde, hvis der samtidig er mange dispensationsansøgninger 
med på et møde.  
 

5. Anmodning om ændret prøveform 
Studienævnet behandlede en ansøgning om ændret prøveform fra fagansvarlig for faget 
Teknologiforståelse for jurister.  
 
Fagansvarlig ønsker at ændre prøveformen i faget fra en skriftlig prøve til en mundtlig prøve 
grundet det antal af studerende, der følger faget.  
 
Studienævnet diskuterede sagen og godkendte på betingelse af, en tilladelse fra fakultetet og at en 
høring af de studerende falder positivt ud, at prøveformen kan ændres.  
 
Studienævnssekretærerne vil sørge for at søge om tilladelse hos KLU og foretage en høring hos 
de studerende.  

 
 

6. Regelsæt for afholdelse af prøver i udlandet 
 Studienævnet godkendte regelsættet for afholdelse af prøver i udlandet med mindre ændringer. 

Ændringerne i regelsættet består af tilretning i forhold til studienævnets nuværende praksis og en 
tilføjelse af, at der skal være tilsyn til de mundtlige prøver med forberedelse.  
 
 

7. Fremtidens Jurauddannelse 
Som repræsentant for arbejdsgruppen om fremtidens Jura uddannelse fremlagde Ayo en rapport 
om, hvad aftagerne mener om vores uddannelser.  
Ayo efterspurgte derefter studienævnets input til en ændret Jura uddannelse, der ønskes udbudt 
fra efteråret 2020.  
 
Studienævnet diskuterede rapporten og fordele og ulemper ved de mulige ændringer af 
uddannelsen.  
 

8. Undervisningsevaluering (lukket punkt) 
 

   



 
 

 
 

 Forløbet omkring denne omgang af undervisningsevaluering har ikke været tilfredsstillende 
hovedsageligt på grundlag af IT relaterede problemer, og studienævnet kunne konstatere, at der er 
modtaget meget få kommentarer til evalueringen.  

 På baggrund af den gennemførte evaluering af hele cand.jur.-uddannelsen, som nævnet var blevet 
anmodet om at forhold sig til, besluttede studienævnet, at det statistiske materiale er for småt til, 
at drage valide konklusioner ud fra og besluttede, på baggrund af det foreliggende materiale, at 
lukke behandlingen af undervisningsevalueringen for efteråret 2018 her.  

 
9. Uddannelsesudvalg for HA(jur.)/cand.merc.(jur.) 

Studienævnet godkendte det fremlagte kommissorium for et uddannelsesudvalg for HA(jur.) og 
cand.merc.(jur.)-uddannelserne.  
 
Studienævnet besluttede at indstille Niels som formand for udvalget og Philip som 
studentermedlem.  

 
 
10. Evalueringsrapporter fra evalueringen med eksterne eksperter 
 Som led i arbejdet med at kvalitetssikre uddannelserne er der blevet gennemført en evaluering af 

uddannelserne med inddragelse af eksterne eksperter.  
 

 I den forbindelse har fakultetet bedt studienævnet udarbejde en handlingsplan.  
 Studienævnet besluttede, at handlingsplanen på nuværende tidspunkt, er at evalueringerne vil 

indgår i uddannelsesudvalgets arbejde for HA(jur.)- og cand.merc.(jur.)-uddannelserne og i 
arbejdsgruppens arbejde i forbindelse med Fremtidens Jurauddannelse for Jura bachelor og 
cand.jur.-uddannelserne.  

 Dermed vil det være muligt at inddrage anbefalingerne i evalueringerne i de fremtidige mulige 
ændringer af uddannelserne.  
 
 

11. Evaluering af deltidsuddannelsen 
Punktet blev udsat til næste møde.  

 
 

12. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 
Studienævnet godkendte ændring af fagansvarlig i faget Strafferetlig regulering. 
 
Studienævnet godkendte ligeledes følgende fagbeskrivelser for efteråret 2019 uden 
bemærkninger: 
 



 
 

Fagtitel  Ændringer 

European Human Rights  Målbeskrivelse (delt op i VFK), 
Undervisningsform, Eksamensbestemmelser og 
Ekstern kommentar (ændring af prøveform ved 
evt. omprøve).  

European Human Rights (part time) Målbeskrivelse (delt op i VFK), 
Undervisningsform, Eksamensbestemmelser og 
Ekstern kommentar (ændring af prøveform ved 
evt. omprøve). 

Socialret Målbeskrivelse (delt op i VFK) 

Formål og sigte, Indhold og Ekstern 
kommentar 

Banking and Financial Markets Law Nyt fag 

Metode, argumentation og 
videnskabsteori 

Målbeskrivelse (delt op i VFK) 

Undervisningssprog, Indhold, Skemalagt 
undervisning, Tidsmæssig placering og Ekstern 
kommentar. 

 

 
 
Regnskabsforståelse.  
Ulrike oplyste, at hun havde forsøgt at finde en løsning på udfordringen med hvem der kan give 
dispensation fra, at studerende skal skrive eksamensopgaven i faget i grupper, da der har været 
ønske om, at dette kunne gives af fagansvarlig/underviser.  
 
Studienævnet besluttede at fastholde at opgaven skal skrives i grupper, når det fremgår som et 
krav i henhold til fagbeskrivelsen, og at det derfor kun er studienævnet der vil kunne give 
dispensation fra deltagelsen i gruppearbejdet på baggrund af usædvanlige forhold.  

 
 

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

14. Dispensationer (lukket punkt) 
 

1 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt SDU 
fag 

19 / 12941 Delvis imødekommet 

2 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 11286 Imødekommet 



 
 

3 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 12274 Ikke relevant 

4 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 13117 Imødekommet 

5 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 2222 Delvis imødekommet 

6 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 10877 Imødekommet 

7 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 13118 Imødekommet 

8 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 10874 Afslag 

9 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 12622 Delvis imødekommet 

10 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 12273 Afslag 

11 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 10875 Afslag 

12 Ansøgning om udsættelse af førsteårsprøven 19 / 11059 Sagen er trukket tilbage 

13 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 10263 Afslag 

14 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 10870 Delvis imødekommet 

15 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 12282 Delvis imødekommet 

16 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 10878 Delvis imødekommet 

17 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 2877 Imødekommet 

18 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 19 / 10879 Afslag 

19 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 11287 Imødekommet 

20 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 10872 Imødekommet 

21 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 11308 Imødekommet 

22 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 12278 Imødekommet 

23 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 12940 Imødekommet 

24 Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet 19 / 2153 Imødekommet 

25 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 2163 Sagen er trukket tilbage 

26 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 2443 Imødekommet 

27 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 13127 Afslag 

28 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 10698 Imødekommet 



 
 

29 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 10780 Imødekommet 

30 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 12892 Imødekommet 

31 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 12306 Imødekommet 

32 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 12075 Delvis imødekommet 

33 Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet 19 / 12876 Imødekommet 

34 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 69488 Delvis imødekommet 
 
 

 
15. Eventuelt 

 
Vejledning i forbindelse med bachelorprojekt og kandidatspeciale 
Ulrike orienterede, på baggrund af referatet fra sidste møde, om at fakultetet ikke blander sig i 
hvordan evt. klyngevejledninger i forbindelse med bachelorprojekt og kandidatspeciale 
planlægges.  
 
Erhvervsprojekter på cand.merc.(jur.) 
Ulrike kastede lys på, at det kan være svært for de studerende at finde en praktikplads til de 
obligatoriske erhvervsprojekter på cand.merc.(jur.)-uddannelsen. Ulrike foreslog, at de 
studerende kontakter fagansvarlig, som er Niels. Niels er på sagen.  
 
Jura bacheloruddannelse på Grønland 
Ulrike orienterede om, at der på Grønland, er oprettet en Jura bacheloruddannelse i offentlig ret.  
Studielederen fra uddannelsen har været på besøg her på SDU, for at tale om mulighederne for, at 
deres studerende kan komme ind på en cand.jur.-uddannelse på SDU efter endt 
bacheloruddannelse. 
Ulrike vil kigge på, hvordan uddannelsen kan være sammenlignelig med Jura 
bacheloruddannelsen på SDU, så de på Grønland, evt. kan lave ændringer i deres uddannelse, så 
de studerende kan optages på vores kandidatuddannelse.  
 
Sætning i fagbeskrivelserne 
Peter stillede spørgsmål til betydningen af følgende sætning i fagbeskrivelserne ”-3 og 00 kan 
ikke indgå”. Sabine oplyste, at det betyder at faget ikke kan opnå et bestået resultat med disse to 
resultater, disse kan ligeledes ikke indgå i en vurdering af gennemsnit for delprøver. 
Sabine kunne ligeledes oplyse, at sætningen er blevet slettet fra vores fagbeskrivelser igen, da det 
ikke længere er et krav, at denne står der.  
 
 
Mødet sluttede kl.  14.30 

 
 



 
 

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


