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Referat 
 
Emne  Møde i Studienævn for Jura 

Dato og tidspunkt 1. oktober 2019 kl. 12.15 

Sted  Lokale O94 

Tilstede Ayo Næsborg-Andersen (Formand), Ulrike Fleth-Barten (Studieleder), Michael Holm 

Madsen, Jakob Feddersen, Morten Kjær, Niels Skovmand Rasmussen, Vicky Bender 

Lorenzen, Sabine Jørgensen (Studienævnssekretær KA) og Diana B. Midskov 

(Studienævnssekretær BA) 

  

Afbud fra Peter Weile, Philip Nybo Brenøe-Hansen (Næstformand). 
  

Referat sendt til  
Orientering til   Annette Schmidt, Christian Vester Nielsen, Jørgen Schou, Kamilla Juel Sørensen, 

Kristina Siig, Mette Bie-Hansen, Mette Husum Dalstrup, Mette Underlien, Registrering 

& Legalitet - SAMF-klassisk, Sabine Jørgensen, Studieleder KU, Studienævn for 

Erhvervsøkonomi, Studienævn for MMA, Økonomi, Mat-ØK, ERM, Studienævn for 

statskundskab, journalistik, sociologi og europæiske Studier, Servicecenter, Søren 

Hansen, Trine Fenger og UK  

 
Mødeleder  Ayo Næsborg-Andersen  

 

 

Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af referat 
Efter udsendelse af referatet kom der nogle enkelte bemærkninger fra Mette Bie, eksamensplanlægger- og 
afvikler på Jura og HA(jur.). Bemærkningerne omhandler punktet ”De studerendes punkt”.  
 
Bemærkningerne gik på, hvor tidligt lektionsplanerne kunne offentliggøres via Blackboard, Studielederen har 
opfordret de fagansvarlige til at lægge dem ud, så snart det er muligt. Mette Bie bemærker, at det ikke kan ske 
førend fagets side på Blackboard er oprettet, hvilket sker ca. 2 måneder før semesterstart. Derudover skal den 
fagansvarlige også være opmærksom på selv at åbne faget for studerende.  
 
Der kom også en bemærkning til punktet omkring manglende rettevejledninger. Her præciserede Mette Bie 
den praksis, der foreligger på det område.  
Eksamensplanlæggeren sørger for at indsamle alle rettevejledninger og offentliggøre dem sammen med de 
respektive eksamensopgaver på Blackboard efter endt eksamenstermin. Dette gøres samlet fordi de 
studerende ofte henvender sig med, at det er kommet på et fag, og ikke et andet fag. Enkelte 
fagansvarlige/undervisere vælger at gøre det selv på fagets side i Blackboard, når bedømmelsen er givet, det 
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giver dog til tider problemer, fordi fagansvarlig/underviser ikke er opmærksom på, at der kan være flere 
kursussider i Blackboard, som det så skal uploades på. 
 
Studienævnet tager bemærkningerne til efterretning.  
 
For punktet ”Deltagelse i deltidsfag” blev der også spurgt ind til, om det ikke også skal være tilladt for BA heltid 
at deltage i lørdagsundervisningen. Dette vil ikke blive muligt på nuværende tidspunkt. I forbindelse med 
Fremtidens Jurauddannelse vil spørgsmålet dog blive taget op igen. 
 
Herefter blev referatet godkendt. 
 

Orienteringspunkter 
 

2 Meddelelser: 

Notat om behandling af studentersager   
Ingen kommentarer.  
 
Indkaldelser og referater fra diverse møder 
Det er endnu ikke afklaret, hvorvidt faget Corporate Finance forsat skal udbydes i sin nuværende form. 
Dette har betydning for HA(jur.)-studerende. Studielederen har haft møde med Christian Kronborg 
(Studieleder for MEME), om hvorvidt der kan findes et andet fag til HA(jur.)-studerende eller hvad der ellers 
er af muligheder. Det vides endnu ikke om faget udbydes eller ej. Beslutning træffes senest i december, 
hvor HA(jur.)-studieordningen vil blive rettet til, hvis nødvendigt.  

Meddelelser ud over dagsordenen: 
Fremtidens Jura uddannelse.  
Arbejdsgruppe er ved at færdiggøre notat. Pt. ser det ud til, at uddannelsen træder i kraft til sept. 2021. Så 
snart arbejdsgruppen har godkendt det endelige resultat, nedsættes der en implementeringsgruppe, som 
tager over for arbejdsgruppen, der så til gengæld nedlægges.  

Ayo informerede om, at der sideløbende arbejdes videre med den nye cand.jur.-uddannelse. Denne træder 
i kraft, så snart det er muligt.   

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 (udland) 

19/68102 Imødekommet 

2 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 
merit  

19/64661 Imødekommet 

3 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 
merit (udland) 

19/27783 Imødekommet 

4 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 
merit (udland) 

19/27783 Imødekommet 

5 Ansøgning om fritagelse for fag 19/66076 Imødekommet 

6 Ansøgning om skift af emne til specialet 19/65418 Imødekommet 
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7 Ansøgning om udsættelse af 
afleveringsfrist for specialet 

19/64103 Imødekommet 

8 Ansøgning om udsættelse af 
afleveringsfrist for specialet 

19/64636 Imødekommet 

9 Ansøgning om udsættelse af 
afleveringsfrist for specialet 

19/66289 Imødekommet 

10 Ansøgning om dispensation til at skrive 
opgaver alene 

19/65715 Imødekommet 

11 Ansøgning om afmelding af fag og prøver 19/64639 Imødekommet 

12 Ansøgning om afmelding af fag og prøver 19/64659 Imødekommet 

13 Ansøgning om afmelding af fag og prøver 19/65011 Imødekommet 

14 Ansøgning om afmelding af fag og prøver 19/65817 Imødekommet 

15 Ansøgning om afmelding af fag og prøver 19/65799 Imødekommet 

16 Ansøgning om afmelding af fag og prøver 19/65497 Imødekommet 

 
 
Kvalitetssikring og -udvikling af uddannelse og undervisning (§ 18, stk. 4, nr. 1) 
 

3 De studerendes punkt 
Intet at bemærke.  
 
4 Projektorienteret forløb 
På foranledning af et spørgsmål fra sidste studienævnsmøde blev det her diskuteret, hvorvidt der skal udbydes et 
Projektorienteret forløb på cand.jur. med 30 ECTS.  
 
Studielederen mener, at vi i så fald skal være skarpere på kravene for, hvad der skal indgå i forløbet, hvis vi skal 
indføre det. Det blev besluttet at spørgsmålet sendes videre til implementeringsgruppen omkring fremtidens Jura 
uddannelse.  
 
Studielederen tager det med videre til implementeringsgruppen.  
 
5. Nyinstitutionsakkreditering 2020 (NIA20) 
Studielederen informerede om forløbet. Nyinstitutionsakkrediteringen fylder meget, og det er med god grund. 
Uden en akkreditering kan vi ikke drive uddannelse. SDU var den eneste institution, som ved sidste akkreditering 
fik en ubetinget akkreditering og det vil man gerne opnå igen.  
 
Rigtig meget af studienævnets arbejde omhandler kvalitetssikring, og det er det, der vurderes på, i forbindelse 
med akkrediteringsarbejdet. Meget skal dokumenteres, og man skal kunne se, at vi systematisk arbejder med 
forskellige områder, såsom evaluering, fagbeskrivelser osv.  
 
Studienævnet tog informationerne til efterretning.  
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6.  Studiemiljøundersøgelse 
Udarbejdelse af handlingsplaner – SMU 2019  
Fakultetet skal indmelde en samlet handlingsplan til arbejdsmiljøkontoret senest 1. november 2019. Der bliver 
indsendt et samlet svar fra fakultetet, og derfor har studienævnet frist den 22. oktober 2019. 
  
Opmærksomhedspunkter SMU19 – SAMF 
Fakultets VILU’er har ud fra resultaterne af undersøgelsen identificeret en række opmærksomhedspunkter, som 
skal fungere som en overordnede rammesætning for fakultetets handlinger. Studienævnets arbejde skal derfor 
gerne tage udgangspunkt i disse, men ikke være begrænsende.  
 
Opmærksomhedspunkterne er Trivsel, Studieaktivitet, Gode samarbejdsformer og relationer, Faglige og sociale 
fællesskaber, Information og kommunikation. 
 
Ulrike informerede om processen og handlingsplanen, og foreslog, at hun udarbejder et udkast til en 
handlingsplan som efterfølgende sendes i høring i studienævnet. Dette accepterede studienævnet.  
 

Eksamensplanlægning (§ 18, stk. 4, nr. 3) 
 
7 Fra eksamensteamet 
Der er intet under dette punkt.  
 

Studieordninger, kompetencebeskrivelser og fagbeskrivelser (§18, stk. 4, nr. 1) 
 
8 Studieordninger – fast punkt 
Der er intet under dette punkt.  
 
9 Fagbeskrivelser – fast punkt  
Ændring af fagansvar: 
Fagansvaret for Formueret for heltid og deltid overgår til Hans Viggo Godsk Pedersen. Dette er rettet i 
fagbeskrivelsen.  
 
Ændring i fagbeskrivelser for: 
Generelt tværfagligt erhvervsprojekt 10 ECTS 
Specialiseret tværfagligt erhvervsprojekt med fokus på erhvervsøkonomi 20 ECTS 
Specialiseret tværfagligt erhvervsprojekt med fokus på jura 20 ECTS 
Projektorienteret forløb på cand.jur.  
 
For alle 4 fagbeskrivelser er det et ønske om at præcisere punktet ”Tidsmæssig placering” under 
”Eksamensbestemmelser”, således der fremgår en præcis afleveringsfrist, dvs. 1. marts for de studerende, der af 
sted i efteråret og 1. oktober for de studerende, der er af sted i foråret.  
 
Studienævnet godkendte præciseringerne.  
 
Høring: 
Social and Economic Statistics udbudt af Studienævn MMA, Økonomi, Mat.-Øk. og ERM til HA(Jur.).  
Der er ikke nogen ændringer i faget, men grundet en forespørgsel fra studerende om at bruge Excel i stedet for 
STATA, er fagbeskrivelsen sendt til høring ved Studienævn for Jura.  
 
Den fagansvarlige er blevet forelagt ønsket, men har meldt tilbage, at der er en del statistiske redskaber, som 
enten ikke kan udføres i Excel eller hvor arbejdsgangen i at lave det er meget længere end i STATA, både for 
underviser og studerende. Fagansvarlig ønsker derfor at holde fast i brugen af STATA, som den software der 
bruges i dette fag.  
 
Studienævnet havde ingen bemærkninger til dette punkt, og godkendte det. 
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Specialet: 
Juridisk Institut har nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på vejledning af studerende med fokus på 
bachelorprojekter og specialer. Andre større skriftlige opgaver vil også blive inddraget i processen. Der arbejdes 
med en del forskellige punkter, såsom krav til projekterne, længde, gode vejledningsforløb, transparente 
bedømmelser osv.  
 
I forbindelse med dette arbejde indstiller gruppen til studienævnet, at der fastsættes en ny grænse for længden af 
specialerne med virkning fra forår 2020. Dette skal gælde for både cand.jur. cand.jur. deltid, cand.jur. 
erhvervskandidat og cand.merc.(jur.) 
 
Arbejdsgruppens indstilling er: 
Individuelle specialer: 140.000 anslag  
Specialer skrevet i tomandsgrupper: 200.000 anslag. 
 
Enkelte synes at det var en stor reduktion i antal anslag, men det blev påpeget, at det er vejlederens rolle at 
hjælpe med at få det rammet rigtig ind, og at vejlederne skal være opmærksomme på det i vejledningen af de 
studerende.  
 
Rettelserne skal gælde for de studerende, som skriver speciale i foråret 2020. De studerende skal derfor 
informeres om det hurtigst muligt, så de er klar over det.  
 
Studienævnet godkendte arbejdsgruppens indstilling.  
 
Udover dagsorden: 
Regnskabsforståelse: 
Det blev besluttet at kandidatfaget Regnskabsforståelse skal udfases helt. Det betyder, at faget udbydes for 
sidste gang i foråret 2020.  
 
Studienævnssekretæren sørger for, at det bliver indføjet i fagbeskrivelserne for faget, således de studerende er 
gjort opmærksom på det, når de tilmelder sig faget til foråret 2020. Det vil også blive tilføjet i fagbeskrivelsen for 
faget, der kører i efterårssemesteret 2019. De studerende vil have 3 prøveforsøg i faget.  
 
Videregående erstatningsret 5 ECTS:  
Problemstilling omkring pensum. Der er på nuværende tidspunkt opgivet ca. 1080 sider. De studerende har 
henvendt sig til studienævnet og studielederen fordi dette virker af meget, og er kommet bag på mange 
studerende.  
 
Studienævnet er enigt i, at det er et omfangsrigt pensum, og at den fagansvarlige skal dokumentere at antal sider 
ikke går ud over den praksis, som studienævnet har lagt for et 5 ECTS fag.  
 
Hvis der er studerende, der ønsker at blive afmeldt faget af den årsag, at pensum er langt større end forventet, 
kan de sende en ansøgning til studienævnet. Formanden vil så se på sagen.  
 

Ansøgninger fra studerende (§18, stk. 4, nr. 4) 

 
10 Ansøgninger fra studerende 
 

1 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 66654 Afslag 
2 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 66654 Afslag 
3 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 63907 Imødekommet 
4 Ansøgning om godkendelse af merit 19 / 64354 Imødekommet 
5 Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan og 

dispensation til at deltage i omprøverne 
19 / 43328 Imødekommet 

6 Ansøgning om dispensation for færdiggørelsesfristen og 
yderligere prøveforsøg 

19 / 66669 + 
66671 

Kræver yderligere 
behandling 
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7 Ansøgning om godkendelse af merit  9 / 60793 Afslag 
8 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet  19 / 64357 Delvist 

imødekommet 
9 Ansøgning om dispensation for prøveform 19 / 65701 Afslag 
10 Ansøgning om dispensation for prøveform 19 / 65795 Imødekommet  
11 Ansøgning om afmelding af fag og prøver 19 / 65820 Afslag 
12 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 63399 Afslag 
13 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 63904 Afslag 
14 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 65502 Afslag 
15 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 59479 Delvist 

imødekommet 
16 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 63421 Delvist 

imødekommet 
17 Ansøgning om dispensation for prøveform 19 / 65716 Afslag 
18 Ansøgning om afmelding af prøver 19 / 35370 Afslag 
19 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 64361 Delvist 

imødekommet 
20 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 66659 Delvist 

imødekommet 
21 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 64096 Imødekommet 
22 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 65553 Imødekommet 
23 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 66689 Imødekommet 
24 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 65505 Imødekommet 
25 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 67061 Imødekommet 
26 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 63909 Imødekommet 
27 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 66493 Imødekommet 
28 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 66633 Imødekommet 
29 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 65545 Imødekommet 
30 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 66726 Imødekommet 
31 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 66692 Imødekommet 
32 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 66655 Imødekommet 
33 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 64640 Imødekommet 
34 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 65399 Imødekommet 
35 Ansøgning om udsættelse fristen for færdiggørelse af studiet 19 / 65721 Delvist 

imødekommet 
36 Ansøgning om udsættelse fristen for færdiggørelse af studiet 19 / 63777 Imødekommet 
37 Ansøgning om udsættelse fristen for færdiggørelse af studiet 19 / 65557 Imødekommet 
38 Ansøgning om udsættelse fristen for færdiggørelse af studiet 19 / 66679 Imødekommet 
39 Ansøgning om udsættelse af fristen for beståelse af 1. 

årsprøven og yderligere prøveforsøg 
19 / 64095 Imødekommet 

40 Ansøgning om udsættelse af fristen for beståelse af 1. 
årsprøven 

19 / 66691 Imødekommet 

41 Ansøgning om udsættelse af fristen for beståelse af 1. 
årsprøven 

19 / 65548 Imødekommet 

42 Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan og 
udsættelse af fristen for færdiggørelse af studiet 

19 / 65815 Imødekommet 

43 Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan, 
udsættelse af fristen for færdiggørelse af studiet og 
afmelding af fag og prøver 

19 / 66630 Imødekommet 

44 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 64048 Imødekommet 
45 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 66693 Imødekommet 
46 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 65692 Imødekommet 
47 Genbehandling af ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 60697 Imødekommet 
48 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 65403 Imødekommet 
49 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 65810 Imødekommet  
50 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 66156 Imødekommet 
51 Ansøgning om afmelding af fag og prøver 19 / 66646 Imødekommet 
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52 Ansøgning om afholdelse af specialeforsvar via Skype 19 / 64970 Indstilling sendt til 
fakultetet 

53 Ansøgning om afholdelse af prøver i udlandet 19 / 65552 Imødekommet  
54 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 63905 Imødekommet 
55 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 66655 Kræver yderligere 

behandling 
56 Ansøgning om godkendelse af studieplan, dispensation for 

studieaktivitetsreglerne og dispensation for fristen for 
færdiggørelse af studiet 

19 / 66664 Kræver yderligere 
behandling 

57 Ansøgning om afholdelse af prøver i udlandet 19 / 63910 Afvist 
 

 
 
Øvrige sager (§18, stk. 4, nr. 5) 
 

12 Valg til studienævnet 
Påmindelse om valg til de studerendes repræsentation i samtlige studienævn. Valghandlingen er fastsat fra den 
26. november 2019 kl. 09.00 til den 27. november 2019 kl. 19.00, som elektronisk valgfag. Vælgerne afgiver 
stemme ved at tilgå e-valg systemets afstemningsserver.  
 
Se nærmere information om valg på www.sdu.dk/valg  
 
Morten Kjær vil bruge 5 minutter af forelæsningerne på 1. og 5. semester på at informere de studerende om 
muligheden for at stille op til valg.  
 
 
11 Eventuelt 
Ingen bemærkninger.  

 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 14.22 
 
 
Med venlig hilsen 

 
 

Sabine Jørgensen  Ayo Næsborg-Andersen  
Studienævnssekretær  Formand 
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