
 
 

Referat af møde i Studienævn for Jura 

den 8. januar 2019 

 

Tilstedeværende: 

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

Fraværende med afbud: 

Ayo Næsborg-Andersen, Søren Kaas, Peter Weile og Jakob Feddersen. 

 

 

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

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.  
 
 
3 Meddelelser 

Orientering om evaluering af Jura uddannelserne med inddragelse af eksterne eksperter (1) 
I forbindelse med en kommende ACE genakkreditering har der været foretaget en vurdering af 
Jura BA/cand.jur.-uddannelserne med henblik på at få input udefra inden selve akkrediteringen går 
i gang.  
Ekspertpanelet var positive overfor uddannelserne og gav udtryk for, at vi har nogle gode 
dimittender. Ekspertpanelet havde ikke den store kritik og lagde vægt på, at det er vigtigt, at de 
studerende kan begå sig på engelsk, og at de skal kunne samarbejde. Derudover kom de kun med 
enkelte ideer til forbedringer af uddannelserne  

Ulrike oplyste, at der på baggrund af disse møder bliver udarbejdet en rapport, der kommer til 
studienævnets orientering på et senere tidspunkt.  

Jakob anmodede om, at rapporten også blev sendt til udvalget, der arbejder med ”Fremtidens Jura-
uddannelse”. 

Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 
Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
Orientering om udpegning af studieleder for Studienævn for Erhvervsøkonomi (2) 

Meddelelser ud over dagsorden: 



 
 

Ulrike orienterede om, at der har været udfordringer med evalueringssystemet i forbindelse med 
gennemførelsen af undervisningsevalueringen for efterårssemesteret 2018.  

Evalueringssystemet trækker oplysninger fra Odin, og det giver udfordringer med, hvem der kan 
se evalueringerne. Fx kan fagansvarlig ikke selv se deres fag, med mindre de er sat på som 
underviser i fagene, hvilket de ikke er, hvis der har været en ekstern underviser på faget. De 
fagansvarlige bliver derfor ikke orienteret om, at evalueringen er startet og har dermed ikke 
mulighed for, at orientere de eksterne undervisere om, at de skal være opmærksom på 
evalueringen i den pågældende periode.  

Michael og Philip oplyste, at der ligeledes var fag, hvor det ikke var muligt for de studerende at 
gennemføre evalueringen.  

Disse udfordringer bevirker, at evalueringen for det pågældende semester ikke vil være retvisende.  

Ulrike har haft fat i SFEO vedrørende problematikken, og studienævnssekretærerne følger op på 
dette.  

Sager behandlet i henhold til høringsrunde 
Ved udsendelse af dagsordenen har der ikke været behandlet sager i skriftlig høringsrunde. 
 
Sager behandlet af formanden: 
 

1 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/70965 FM.godkendt 

2 Ansøgning om udsættelse af førsteårsprøven 18 / 71057 FM.godkendt 

3 Ansøgning om andre dispensationer 18/69369 FM.godkendt 

4 Ansøgning om andre dispensationer 18/72631 FM.godkendt 

5 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 71216 FM.godkendt 

6 Ansøgning om andre dispensationer 18/72295 FM.godkendt 

7 Ansøgning om andre dispensationer 18/72296 FM.godkendt 

8 Ansøgning om andre dispensationer 18/70956 FM.godkendt 

9 Ansøgning om andre dispensationer 18/72297 FM.godkendt 

10 Ansøgning om andre dispensationer 18/70212 FM.godkendt 

11 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 72320 FM.godkendt 



 
 

4 Vejledningsformer ved bachelorprojekter og specialer 

Ulrike orienterede om, at hun sidder med en i arbejdsgruppe på Fakultetet, der kigger på 
muligheden for at ændre vejledningsformerne ved bachelorprojekter og specialer.  
 
Arbejdsgruppen arbejder bl.a. med forslag om at gennemføre klyngevejledninger for ikke 
emnespecifikke generelle emner (fx hvordan finder du materiale på biblioteket, angivelse af 
referencer) men også inden for de fagområder, de studerende sidder med.   
 
Studienævnet diskuterede fordele og ulemper ved klyngevejledningen og Morten gjorde 
opmærksom op, at arbejdsgruppen skal have med i deres overvejelser, at KU på et tidspunkt har 
fået en betinget akkreditering, på baggrund af, at de havde indført klyngevejledninger, og at de i 
den forbindelse skar ned i vejledningstiden på bachelorprojektet. 
 
Studienævnet blev enige om, at der er en del opmærksomhedspunkter, ved at indføre 
klyngevejledning og fx mulighed for, at de studerende gennemlæser hinandens projekter for at få 
sparring herunder: 

 
• Det skal være klart for vejleder og studerende, hvor grænsen i vejledningen går, og så skal det 

afspejles i vejledningstiden, hvad der kan forventes.  
• Hvor meget kan der argumenteres for, at nedsætte vejledningstiden ved at lave disse generelle 

ting. Det er ikke alle studerende, der har brug for den generelle vejledning, og hvad sker der 
med deres individuelle vejledningstid? 

• Det fungerer, det vi har nu, og der er allerede forskellige muligheder for at få hjælp til de 
generelle spørgsmål fx mulighed for at booke en bibliotekar, så hvis det er en form for spare 
øvelse, skal man være opmærksom på, disse eksisterende muligheder, så det ikke pludselig 
bliver en dobbeltfunktion.   

• De studerende har ikke interesse i fx sparring ved at gennemgå hinandens projekter. Det de 
har brug for at se, for at få inspiration, er det færdige produkt ved fx bachelorprojekterne. 

• Der vil stadig være koordination og arbejde i det fra vejlederens side.  
• Jakob anførte, at et andet sted at spare – hvis det var det essentielle – kunne være at droppe de 

mundtlige forsvar af bachelorprojektet. 

 
5 Fagbeskrivelser / fagudbud 
 Der var intet under dette punkt.  
 
 
6 Studieordninger (fast punkt) 

Studienævnet blev orienteret om, at der er sendt en varslingsmail ud til de studerende med 
oplysning om de ændringer i studieordningerne, som studienævnet besluttede på mødet den 11. 
december 2018. 

  
 
7 Dispensationer (lukket punkt) 
 
1 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 58908 Imødekommet 



 
 

2 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 69335 Afslag 

3 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 43445 Delvist 
imødekommet 

4 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 68430 Delvist 
imødekommet 

5 Ansøgning om andre dispensationer. 18 / 70330 Imødekommet 

6 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 70032 Ikke relevant 

7 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 71060 Imødekommet 

8 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 72698 Kræver yderligere 
behandling 

9 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18 / 72322 Afslag 

10 Ansøgning om særlige prøvevilkår 18 / 71062 Ikke relevant 

11 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 18 / 72850 Kræver yderligere 
behandling 

12 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 18 / 67563 Afslag 

13 Ansøgning om andre dispensationer 18/69860 Afslag 

14 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 19/104 Imødekommet 

15 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt 
SDU fag 

18/71903 Imødekommet 

16 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/70214 Imødekommet 

17 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/71222 Kræver yderligere 
behandling 

18 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18/72898 Kræver yderligere 
behandling 

19 Ansøgning om andre dispensationer 19/116 Delvist 
imødekommet 

20 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19/108 Afslag 

21 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 72851 Delvist 
imødekommet 

 
 
11 Eventuelt 

Morten orienterede om, at der havde været udfordringer i forhold til formuleringer i 
fagbeskrivelsen i faget Retshistorie, retsfilosofi og retssociologi i det nye system Odin. Fejlene i 
fagbeskrivelsen er udbedret.  



 
 

 
Michael orienterede om, at der har været en historie på Facebook om, hvordan de studerende kan 
blive overflyttet fra Jura bacheloruddannelsen (på deltid) til Jura bacheloruddannelsen (på heltid). 
Det har dog været forkerte oplysninger, der har floreret.  
Ulrike er opmærksom på problemet. 

 
 

 
 
Mødet sluttede kl.  13.11 

 
 

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


