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Referat 
 
Emne  Møde i Studienævn for Jura 

Dato og tidspunkt 2. april 2019 kl. 12.15 

Sted  Lokale O95 

Tilstede Jakob Juul-Sandberg (Formand), Ulrike Fleth-Barten (Studieleder), Philip Nybo 

Brenøe-Hansen, Ayo Næsborg-Andersen, Jakob Feddersen, Michael Holm Madsen, 

Morten Kjær, Niels Skovmand Rasmussen, Peter Weile, Søren Kaas, Sabine 

Jørgensen (Studienævnssekretær KA) og Diana B. Midskov (Studienævnssekretær 

BA) 

 Studerende Freja Louise Aastedt Ager deltog under punkt 3.1 

 

Afbud fra Der var ingen afbud. 

 

Referat sendt til  
Orientering til  
 
Mødeleder  Jakob Juul Sandberg 

 

 
 
Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 5. marts 2019 
 

 
2. Orienteringspunkt 

1. Meddelelser 
Indkaldelser og referater fra diverse møder (0)  
Der var ingen kommentarer til disse meddelelser 
 
1 års varsel for vinteroptag med studestart 1. februar (1) 
Universitetet har lagt op til, at der ikke længere skal være vinteroptag på uddannelserne på SDU.  
Ulrike orienterede om, at hun har sagt, at der fortsat ønskes vinteroptag på cand.jur. og 
cand.merc.(jur.)-uddannelserne.  

 
2. Meddelelser ud over dagsordenen 

Der var intet under dette punkt.  
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3. Sager behandlet i henhold til høringsrunde 

Der har ikke været behandlet sager i skriftlig høringsrunde.  
 

4. Sager behandlet af formanden 

1 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt SDU 
fag 

19 / 15716 Godkendt 

2 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 13512 Godkendt 

3 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 16432 Godkendt 

4 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 18659 Godkendt 

5 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 18722 Godkendt 

6 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 21945 Godkendt 

7 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 27278 Godkendt 

8 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 27673 Godkendt 

9 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 27284 Godkendt 

10  Ansøgning om udsættelse af førsteårsprøven 18 / 62571 Godkendt 

11 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 18024 Godkendt 

12 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativ SDU 
fag 

19 / 15716 Godkendt 

 
 
 

3. Kvalitetssikring og -udvikling af uddannelse og undervisning (§18, skt. 4, nr. 1) 
1. Fremtidens Jurauddannelse 

Freia og Ayo orienterede om arbejdsgruppens tanker om fremtidens Jurauddannelse, og at det er 
vigtigt at styrke kernefagligheden i uddannelsen og ikke mindske den. 
 

2. De studerendes punkt 
 
Eksamensforsøg: 
Jakob spurgte ind til, om man har flyttet antal eksamensforsøg fra det enkelte fag, til den enkelte 
uddannelse.  
Sabine bekræftede, at det er korrekt, at det er besluttet, at eksamensforsøgene følger fagene på de 
enkelte uddannelser og ikke selve faget, som kan indgå på flere forskellige uddannelser.  
Dermed gives der 3 nye eksamensforsøg i et fag ved skift af uddannelse, selv om der allerede, på en 
tidligere uddannelse, er brugt eksamensforsøg i faget.  
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Forvaltningsret 
Peter gjorde opmærksom på, at der er utilfredshed med faget Forvaltningsret, men at det ikke er muligt 
at få en konkretisering fra de øvrige studerende, når der er blevet bedt om en uddybning af, hvad 
problemet med faget er.  
 
 
Valgfagsudbud 
Philip gjorde opmærksom på, at det er et problem, at der ikke gives besked til de studerende, hvis der 
ændres i valgfagsudbuddet. Studerende planlægger deres uddannelse fremadrettet og har ofte i god 
tid besluttet, hvilke valgfag de ønsker indgår på deres uddannelse, og dermed giver det problemer i 
forhold til planlægningen af uddannelsesforløbet, når der ændres i valgfagsudbuddet uden, at de er 
opmærksomme på det.  
Studienævnet besluttede, at der ved ændringer i valgfagsudbuddet lægges et opslag op på 
Blackboard med orientering om, at der er en ny valgfagsfolder på hjemmesiderne.  
 

3. Evaluering af deltidsuddannelsen 
Michael fortalte, at der på Facebook havde været en del brok over Jura bacheloruddannelsen på deltid 
og, at han derfor havde sat gang i en undersøgelse af, hvad det mere konkret er, de studerende er 
utilfredse med. Der har dog været en for lille svarprocent på undersøgelsen til at datagrundlaget kan 
bruges til en valid vurdering. Af de besvarelser, der er modtaget, fremgår det, at det mest er lyden eller 
visningen af undervisningen, som de studerende har haft klager over. 
Oplysningerne om udfordringerne med de EDB-tekniske ting gives videre til SFEO, da det i de fleste 
tilfælde er ting, der kan rettes op på uden problemer, hvis de er klar over udfordringerne.  
 
Ulrike fortalte, at hun er blevet oplyst, at det er en udfordring for de studerende at følge med i 
fjernundervisningen, hvis spørgsmålet fra de studerende i lokalet ikke bliver gentaget. Dette skal 
underviserne være opmærksomme på.  
Hun fortalte ligeledes, at der er udfordringer med nogle af fagene for cand.jur. på deltid, at der er fokus 
på dette, og der vil blive foretaget de nødvendige ændringer i fagene.  
 

4. Aftagerpanelmøder 
Ulrike og Niels orienterede om, at der er afholdt aftagerpanelmøder i både aftagerpanelet for Jura 
BA/cand.jur. og HA(jur.)/cand.merc.(jur.) 
 
Oplevelsen af begge aftagerpaneler var, at de er meget aktive og gerne vil byde ind med input og 
inddrages, når der er mulighed/behov for det. 
 
Der bliver planlagt aftagerpanelmøder igen i efteråret 2019.  
 

5. Forespørgsel vedr. minimumskrav til ECTS 
Studienævnet har ingen kommentarer til eller indvendinger imod denne forespørgsel.  
 

6. Undervisningsevaluering 
Studienævnet tog den fremsendte rapport til efterretning uden kommentarer.  
 
Ulrike har haft møde med SFEO og har fået lavet en aftale om, hvordan den fremtidige 
undervisningsevaluering kommer til at forløbe.  
 
 

4. Eksamensplanlægning (§18, stk. 4, nr. 3) 
Der var intet under dette punkt.  
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5. Studieordninger, kompetenebeskrivelser og fagbeskrivelser (§18, skt. 4, nr. 2) 
1. Studieordninger (fast punkt) 

Der var intet under dette punkt. 
 

2. Fagbeskrivelser (fast punkt) 
Studienævnet har på et tidligere møde godkendt, at de studerende skulle have bestået 60 ECTS før 
de kan påbegynde deres kandidatspeciale. Denne regel giver problemer for de studerende på 
cand.jur. på deltid og cand.jur. erhvervskandidatuddannelsen, da de ikke kan nå at få registeret alle 
deres resultater før tilmeldingen til specialet påbegynder.  
 
Studienævnet godkendte, at kravet bliver fjernet for de studerende på cand.jur. på deltid og cand.jur. 
erhvervskandidaten.  

 
 

6. Studienævnets sammensætning 
Da Jakob går på orlov og dermed udtræder af studienævnet skal der vælges en ny formand og der 
kommer til at mangle et VIP-medlem i studienævnet.  
 
Studienævnet besluttede, hvem de vil indstille til de nye poster og har fremsendt indstillingen til Rektor.  
Studienævnet godkendte i den forbindelse, at der vil være et VIP-medlem mindre i studienævnet de 
næste studienævnsmøder frem til Bassah kommer tilbage til studienævnet igen i september 2019.  

 
 

7. Øvrige sager (§18, stk. 4, nr. 5) 
Der var intet under dette punkt.  

 
 

8. Ansøgninger fra studerende § 18, stk. 4, nr. 4) – lukket punkt 

1 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 23016 Afslag 

2 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 13556 Imødekommet 

3 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 15623 Imødekommet 

4 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 23121 Imødekommet 

5 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 18029 Imødekommet 

6 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 23050 Imødekommet 

8 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 15625 Ikke relevant 

9 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 13567 Imødekommet 

10 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 18027 Imødekommet 

11 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 18028 Imødekommet 
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12 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 18039 Imødekommet 

13 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 19811 Imødekommet 

14 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 23018 Imødekommet 

15 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 27359 Imødekommet 

16 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 27367 Imødekommet 

17 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 27382 Imødekommet 

18 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 22997 Delvis 

19 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 18390 Delvis 

20 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 24131 Imødekommet 

21 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 18033 Imødekommet 

22 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 13517 Imødekommet 

23 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 18037 Imødekommet 

24 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 19817 Imødekommet 

25 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 19847 Imødekommet 

26 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 22414 Imødekommet 

27 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 22423 Imødekommet 

28 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 22427 Imødekommet 

29 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 23004 Imødekommet 

30 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 23013 Delvis 

31 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 23020 Imødekommet 

32 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 27363 Imødekommet 
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33 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 23008 Afslag 

34 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 18 / 56212 Imødekommet 

35 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 19 / 19816 Kræver 
yderligere 
behandling 

36 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 19 / 23015 Imødekommet 

37 Ansøgning om afholdelse af eksamen i 
udlandet 

19 / 18038 Imødekommet 

38 Ansøgning om afholdelse af eksamen i 
udlandet 

19 / 22416 Imødekommet 

39 Ansøgning om afholdelse af eksamen i 
udlandet 

19 / 22417 Imødekommet 

40 Ansøgning om afholdelse af eksamen i 
udlandet 

19 / 22419 Imødekommet 

41 Ansøgning om afholdelse af eksamen i 
udlandet 

19 / 23014 Imødekommet 

42 Ansøgning om afholdelse af eksamen i 
udlandet 

19 / 27185 Imødekommet 

43 Ansøgning om afholdelse af eksamen i 
udlandet 

19 / 27186 Imødekommet 

44 Ansøgning om afholdelse af eksamen i 
udlandet 

19 / 27188 Imødekommet 

45 Ansøgning om afholdelse af eksamen i 
udlandet 

19 / 27189 Imødekommet 

46 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 22431 + 
22433 + 22435 

Imødekommet 

47 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 27370 Kræver 
yderligere 
behandling 

48 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 22421 Afslag 
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49 Ansøgning om andre dispensationer 19/ 11290 Ikke relevant 

50 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 27194 Imødekommet 

51 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 27347 Imødekommet 

52 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 15611 Trukket 

53 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 13180 Imødekommet 

54 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 13163 Imødekommet 

55 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 27204 Imødekommet 

56 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 27279 Imødekommet 

57 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 27335 Imødekommet 

58 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 27434 Imødekommet 

59 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 27436 Imødekommet 

60 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 16487 Delvis 

61 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 16113 Delvis 

62 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 27337 Imødekommet 

63 Ansøgning om afholdelse af eksamen i 
udlandet 

19 / 18660 Imødekommet 

64 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 19 / 18349 Imødekommet 

65 Ansøgning om afholdelse af eksamen i 
udlandet 

19 / 15641 Imødekommet 

66 Ansøgning om afholdelse af eksamen i 
udlandet 

19 / 15642 Imødekommet 

67 Ansøgning om afholdelse af eksamen i 
udlandet 

19 / 18347 Imødekommet 

68 Ansøgning om afholdelse af eksamen i 
udlandet 

19 / 21947 Imødekommet 

69 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 13536 Afslag 
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70 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 17328 Imødekommet 

71 Ansøgning om andre dispensationer 18 / 62505 Imødekommet 

72 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 21950 Imødekommet 

73 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 22998 + 
22999 

Imødekommet 

74 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 23002 Imødekommet 

75 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 27435 Imødekommet 

 
 

9. Eventuelt 
Tak for samarbejde 
Ulrike takkede Jakob for det gode samarbejde. 
 
Undervisning 
Peter undrede sig over, at der er planlagt undervisning på samme tidspunkt, som der afholdes 
procedurekonkurrence.  
Ulrike oplyste, at det tidligere er drøftet med dem, der er ansvarlige for procedurekonkurrencen og da 
der ikke er ret mange studerende, der deltager i denne, er det besluttet, at det ikke er nødvendigt at 
aflyse undervisningen på denne baggrund.  
 
 
Mødet sluttede kl. 13.54 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 

Diana Bredal Midskov  Jakob Juul-Sandberg 
Studienævnssekretær  Formand 
 


