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Mødeleder  Ayo Næsborg-Andersen  

 

 
 
Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af referat 
Referatet af mødet den 2. april 2019 blev godkendt uden bemærkninger.  

 
2. Orienteringspunkt 

 
2.1 Meddelelser: 

Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
Der var ingen bemærkninger til denne meddelelse. 

Udtrædelse af studienævnet (1) 
Rektor har godkendt, at Jakob Juul-Sandberg udtræder som medlem af Studienævn for Jura.  

Godkendelse af ny formand (2) 
Rektor har godkendt at Ayo indtræder som ny formand for Studienævn for Jura 

Censorformandskabet for Jura årsberetning 2019 (3) 
Årsberetningen blev taget til efterretning uden yderligere bemærkninger. 
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Orientering om nye bekendtgørelser (4) 
Der var ingen bemærkninger til denne meddelelse. 

Orientering om administration af eksamenspensum (5) 
Studienævnet tog dette til efterretning med bemærkning om, at de fagansvarlige skal huskes på, at pensum 
skal være tilgængeligt på Blackboard senest den 15. maj 2019. 

Ny info omkring retskrav til ansøgere (6) 
Der bliver sendt besked ud til de studerende om, at det ikke længere kun er direkte retskrav der er 
gældende, fremover vil man nu have 3 år til at komme ind på uddannelsen med sit retskrav. 

Offentliggørelse af Rejselegatet Rejsekammeraten (7) 
Der var ingen bemærkninger til denne meddelelse. 

2.2 Meddelelser ud over dagsordenen: 
 Intet under dette punkt.  

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

2.4 Sager behandlet af formanden: 
 

1 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 29380 FM.godkendt 

2 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 28350 FM.godkendt 

3 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 28235 FM.godkendt 

 

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

3.1 De studerendes punkt 
 

  Øvelsesopgaver 
Der er studerende, der har gjort opmærksom på, at det er et problem, at de ikke får øvelsesopgaver 
retur, inden de skal aflevere den næste øvelses opgave på Jura BA på deltid.  
Studienævnet anbefaler, at der bliver sat instruktorer til at bedømme opgaverne, således at det er 
muligt, at nå at bedømme opgaverne inden der skal afleveres en ny.  

 
EU-ret 
De studerende oplyser, at der ikke er sket en stor forbedring i undervisningen efter, at der er skiftet 
undervisningssprog.  
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3.2 Indkaldelse af forslag til erhvervskandidatuddannelser  

Studienævnet havde ingen bemærkninger til dette punkt.  
 
3.3 Godkendelse af læseplaner 
 Studienævnet godkendte de fremlagte læseplaner uden bemærkninger. 

Studienævnet gav samtidig Ulrike bemyndigelse til at godkende placeringen af de manglende 
øvelseshold.  

 
3.4 Pensum i faget Folkeret 
 

Tommelfingerregel:  
Pensum i et fag på bacheloruddannelsens 1 år skal være på 40- 60 sider pr. ECTS og på 
bacheloruddannelsens 2. og 3. år skal pensum svare til 50-70 sider pr. ECTS.   
Hvis pensum i et fag afviger fra studienævnets tommelfingerregel skal studienævnet godkende 
denne afvigelse.  
 
Pensum i faget Folkeret er mere omfattende end studienævnets tommelfingerregel, og fagansvarlig 
har derfor henvendt sig for at få godkendt, at pensum i faget er ca. 500 sider  
Studienævnet godkender, især med henvisning til de pædagogiske overvejleder, pensum i faget.  

 
3.5 Fremtidens Jura uddannelse: 

Ayo orienterede om, at Kammeradvokaten er blevet interviewet omkring, hvad han mener 
fremtidens jurister skal kunne. 
  
Herunder lægges der vægt på: 
Personlig robusthed 
Omstillingsparathed 
Teknologiforståelse 
 
Studienævnet vil gerne have de ”reklameklip”, der udfærdiges i forbindelse med fremtidens 
uddannelse sendt rundt til orientering.  
Ayo forventer, at der vil foreligge en skitse til en plan på næste møde.  

 
4. Eksamensplanlægning (§ 18, stk. 4, nr. 3) 

 
4.1  Godkendelse af eksamensplaner for omprøverne, august 2019 

  Studienævnet godkendte eksamensplanerne uden bemærkninger.  
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5. Studieordninger, kompetencebeskrivelser og fagbeskrivelser (§ 18, stk. 4, nr. 2) 
 

5.1 Studieordninger – fast punkt 
Studienævnet godkendte ændringer i punkterne 4.3.2 og 4.3.5 i 2018-studieordningen for 
cand.merc.(jur.)-uddannelsen.  

 
5.2 Fagbeskrivelser – fast punkt  
 Der var intet under dette punkt.   
 
 

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

6.1  Høring over bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og 
godkendelse af videregående uddannelser 

 Studienævnet havde ingen bemærkninger til dette punkt.  
 
 

7. Ansøgninger fra studerende (§ 18, stk. 4, nr. 4) 
 
7.1 Afgørelse om permanent bortvisning  
  Studienævnet tog afgørelsen til efterretning.  
 
7.2 Revideret beslutning vedr. ekstra udbud af eksamen 
 Studienævnet tog beslutningen til efterretning uden bemærkninger.  
 
7.3  Behandling af genindskrivningssag 
 Studienævnet behandlede en ansøgning om genindskrivning, sag nr. 19 / 24291, og afviste at den  
 studerende kunne genindskrives 
 
7.4 Dispensationsansøgninger 
 

1 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 27868 Delvist 
imødekommet 

2 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 27880 Imødekommet 

3 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 30313 Imødekommet 

4 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 30733 Imødekommet 

5 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 30748 Imødekommet 

6 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 27779 Imødekommet 

7 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 29844 Imødekommet 

8 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 28297 Imødekommet 
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9 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 28348 Imødekommet 

10 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 29379 Imødekommet 

11 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 29383 Ikke relevant 

12 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 18040 Imødekommet 

13 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 29845 Delvist 
imødekommet 

14 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 30562 Imødekommet 

15 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 30747 Afslag 

16 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 30753 Delvist 
imødekommet 

17 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 28217 Imødekommet 

18 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 28295 Afslag 

19 Ansøgning om godkendelse af startmerit 18 / 2194 Delvist 
imødekommet 

20 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 30742 Afslag 

21 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 27870 Delvist 
imødekommet 

22 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 27777 Imødekommet 

23 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 27784 Imødekommet 

24 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 27872 Imødekommet 

25 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 27876 Imødekommet 

26 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 28215 Imødekommet 

27 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 28353 Imødekommet 

28 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 28298 Imødekommet 

29 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 28299 Imødekommet 

30 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 28352 Imødekommet 

31 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 28485 Imødekommet 

32 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 30556 Imødekommet 

33 Ansøgning om afholdelse af prøve i udlandet 19 / 27964 Imødekommet 

34 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 28081 Imødekommet 
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35 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 23016 Afslag 

36 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 19 / 28260 Imødekommet 

37 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 19 / 30701 Imødekommet 

38 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af  alternativt SDU fag 19 / 30703 Imødekommet 

39 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 29183 Afslag 

40 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 29450 Imødekommet 

41 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 30704 Imødekommet 

42 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 28573 Imødekommet 

43 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 29041 Afslag 

44 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 30638 Afslag 

45 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 30639 Imødekommet 

46 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 30640 Imødekommet 

47 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 31405 Imødekommet 

48 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 29182 Afslag 

49 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 27546 Imødekommet 

 
 

8. Eventuelt 
Eksamensopgaver 
Niels spurgte ind til muligheden for at sætte begrænsninger på eksamensopgaver.  
Ulrike oplyste, at hvis det er oplyst i fagbeskrivelsen er der ingen hindring for det. .  
 
Mentorordning 
Niels foreslog, om man kunne lave en mentorordning, så man kan hjælpe de studerende til at blive  
mønsterbrydere fx til 1. generations akademikere. Studienævnet var enige om, at det er en god ide at  
overveje muligheden for dette, og Ulrike oplyste, at der tidligere har været et punkt omkring dette  
oppe og vende på et VILU møde og vil følge op på de.   
 
 
 
Mødet sluttede kl. 14.24 
 
Med venlig hilsen 

 
 

Diana Bredal Midskov  Ayo Næsborg-Andersen  
Studienævnssekretær  Formand 
 


