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Studienævnet besluttet at starte mødet med punkterne 4, 5 og 6  først. Punkt 5 blev sat 
på pause, mens der var besøg af Jan Guldager Jørgensen og Annette Schmidt.  
 
1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

Orienteringspunkter: 
 
2. Meddelelser: 

Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 
Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
Orientering om møde i aftagerpanel for HA(jur.)/cand.merc.(jur.) (1) 
Undervisningsevaluering i efteråret 2019 (2) 
 

Meddelelser ud over dagsordenen: 
Der var ingen yderligere meddelelser.  
 

Sager behandlet i henhold til høringsrunde: 
Studienævnet har i skriftlig høring godkendt følgende: 

Dagsorden 

Emne  Møde i Studienævnet for Jura 

Dato og tidspunkt  5. november 2019 

Sted  O94 

Inviterede  Ayo Næsborg-Andersen (Formand), Ulrike Fleth-Barten (Studiele-
der), Philip Nybo Brenøe-Hansen (Næstformand), Jakob Fedder-
sen, Michael Holm Madsen, Morten Kjær, Niels Skovmand Ras-
mussen, Sabine Jørgensen (Studienævnssekretær KA) og Diana B. 
Midskov (Studienævnssekretær BA).  
 
Jan Guldager Jørgensen og Annette Schmidt, deltager i mødet fra 
kl. 13.00. 
 

Fraværende med af-
bud 

Bassah Khalaf, Peter Weile. 
 
 

Mødeleder: 
 

Ayo Næsborg-Andersen 
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Eksamensplan for Jura kandidat, januar 2020 
Eksamensplanen blev godkendt uden bemærkninger. 

Eksamensplan for Jura bachelor, januar 2020 
Eksamensplanen blev godkendt uden bemærkninger. 

Ændret eksamensform 
Studienævnet har godkendt ansøgning om ændring af eksamensformen i faget Sel-
skabsledelsens rettigheder og forpligtelser (Banditter i habitter) fra en case baseret 
eksamen til en mundtlig eksamen ved vintereksamen 2019/2020.  

Sager behandlet af formanden: 

1 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 68324 Imødekommet 

2 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 68891 Imødekommet 

3 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 68295 Imødekommet 

4 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 68947 Imødekommet 

5 Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet 19 / 70141 Imødekommet 

6 Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet 19 / 70259 Imødekommet 

7 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 66669 + 66671 Imødekommet 

8 Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet 19 / 68067 Imødekommet 

9 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 68066 Imødekommet 

10 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 68055 Imødekommet 

11 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 67344 Imødekommet 

12 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 67341 Imødekommet 

13 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 19 / 27783 Imødekommet 

14 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 19 / 30701 Imødekommet 

15 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 19 / 27783 Imødekommet 

16 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 68068 Imødekommet 

Besøg af Annette Schmidt og Jan Guldager Jørgensen prodekan og leder af admi-
nistrative funktioner (kl. 13.00). 

Annette og Jan orienterede om.  

Det nye dekanat, ny strategi og nye samarbejdsformer, se vedlagte slides. 

 



 

 Side 3 

 

 

 

 

 

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

Philip fortalte, at der er meget stor tvivl og frustration i forhold til hvordan kandidat-
specialet på cand.merc.(jur.) skal sættes sammen, når der skal skrives et integreret 
speciale, der indeholder både juridiske og erhvervsøkonomiske elementer. De stu-
derende er bange for at dumpe på formalia, når der kommer en censor på.  
Ulrike oplyste, at der ikke tælles sider på en måde, så de kan gøres op med direkte 
sideantal. 
Niels henviste til at de studerende kan tage det med deres vejleder, det er en afvej-
ning af deres emne og hvad vinklen i kandidatspeicialet er.  
 
Ulrike varsler fagansvarlig, så der er opmærksomhed på at oplyse om dette til vej-
ledningen til de studerende i uge 45. 
 
Michael informerede om, at virkeligheden nu rammer teorien. Der er nu en stude-
rende på Jura bacheloruddannelsen på deltid, der må afbryde uddannelsen fordi 
den studerende har mistet sit job, da det ikke er muligt at studere på en deltidsud-
dannelse samtidig med, at man modtager dagpenge.  
 

4. Fremtidens Jurauddannelse 
Ulrike orienterede om, at arbejdsgruppen er kommet med anbefalinger til en ny Jura 
bacheloruddannelse. Der er derfor nedsat en implementeringsgruppe. Det er planen 
at den nye Jura bacheloruddannelse starter med optaget i efteråret 2021.  
 
Ønsket med den nye uddannelse er, at der er progression i uddannelsen samtidig 
med, at der er sammenhæng på tværs af fagene på de enkelte semestre.  
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Semester Metodespor Offentlig/International  *Privatret 
6 Bachelorprojekt (15 ECTS) Valgfag (5 

ECTS) 
Obligationsret 

 (10 ECTS) 
5 Law in action***  

(7,5 ECTS) 
International Law (7,5) Valgfag (5 

ECTS) 
Valgfag 

(5 
ECTS) 

IPL-ITL  
(5 ECTS) 

4 Ret, samfund og 
retfærdighed  
(15 ECTS) 

Forvaltningsret 
(15 ECTS) 

Kriminalret 
 (15 ECTS) 

Selskabsret og Kreditsikring 
og civil tvangsfuldbyrdelse** 

(adskilte fag)  
(15 ECTS) 

3 

2 Familie- og arveret  
(7,5 ECTS) 

 
Forfatningsret, menneskeret  

og EU-ret  
(adskilte fag) 
(25 ECTS) 

 
Formueret 
(20 ECTS) 1 Juridisk me-

tode/Jura i sam-
fundet  

(7,5 ECTS) 
 

Studienævnet diskuterede fordele og ulemper ved den, af arbejdsgruppen, anbefa-
lede opbygning:  
 
Ulrike informerede samtidig om, at der er fokus på, hvordan fagene bliver placeret, 
således det stadig giver mening i forhold til Jura bacheloruddannelsen på deltid. In-
tegrationen mellem fagene kan ikke laves helt på samme måde, da de ikke har 30 
ECTS pr. semester. Men metodefagene vil blive jævnt fordelt ud over uddannelsen.  
 
Cand.jur.-uddannelsen: 
Arbejdsgruppen anbefaler, at de obligatoriske fag Skatteret, Civilproces og Kandi-
datspecialet fastholdes. Derudover ønskes indført et nyt obligatorisk fag, Økonomi 
og forretningsforståelse for jurister. 
 
Samtidig er det ønsket at det bliver obligatorisk at tage mindst et praksisnært fag og 
et engelsksproget fag.  
 
Studienævnet diskuterede fordele og ulemper ved den, af arbejdsgruppen, anbefa-
lede opbygning 

 
 
5. Nye rammer for tilrettelæggelse af fag på baggrund af VIP’ernes nye arbejdstidsre-

gistrering 
Ulrike orienterede om de nye rammer, der gør at fagansvarlig skal vurdere, hvordan 
timerne skal placeres.  
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Studienævnet diskuterede hvad de nye rammer kan medføre og vurderede, at det 
kan risikere at føre til at studerende vil vælge andre universiteter, når der er skift 
mellem timetallet fra semester til semester på de enkelte fag. Hvis det laves om 
hele tiden, kan de studerende ikke spejle sig og hente hjælp i andre studerende, 
der allerede har fulgt faget.  

 
Studenterrepræsentanterne udtrykte ønske om forudsigelighed og konsistens. An-
tallet af konfrontationstimer og øvelses timer må ikke ændres konstant.  

 
 
6. AACBS Akkreditering 

Ulrike orienterede om AACBS Akkrediteringen, hvor uddannelserne HA(jur.) og 
cand.merc.(jur.) vil være indbefattet fra sommeren 2020. Der vil derfor i den kom-
mende tid være en del ting, som studienævnet skal forholde sig til. Det er forventet 
at kompetenceprofilen for disse to uddannelser vil komme med til behandling i stu-
dienævnet på næste møde i december.  
 
Jura BA og cand.jur.-uddannelserne vil blive inddraget inden for de næste 3 år.  
 

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

7. Fra eksamensteamet  
Der var intet under dette punkt.  
 

Studieordninger, kompetencebeskrivelser og fagbeskrivelser (§18, stk. 4, nr. 2): 
 

8. Studieordninger – fast punkt 
Der var intet under dette punkt 
 

9. Fagbeskrivelser – fast punkt 
Ny fagbeskrivelse 
Der arbejdes på at udarbejde en ny fagbeskrivelse, Legal tec. Valgfag for både 
cand.jur. og cand.merc.(jur.). Fagbeskrivelsen vil komme i høring snarest muligt 
med en meget kort svar frist.  
 
Videregående erstatningsret. 
Ulrike orienterede om, at der vil blive lagt en besked ud til de studerende på Black-
board om, at de skal læse brødteksten og at resten af det nødvendige materiale vil 
komme i undervisningen.  
 
Kommunalret: 
Ulrike orienterede om, at fagansvarlig er blevet bedt om at redegøre for, hvorfor 
pensum i faget er så meget større end studienævnets regler. Vi afventer svar fra 
den fagansvarlige.  
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Ansøgninger fra studerende (§18, stk. 4, nr. 4): 
 

10. Dispensationsansøgninger 
Ansøgning om yderligere prøveforsøg, 19 / 73166 – afvist 
 
1 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 19 / 70492 Afslag 

2 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 19 / 70492 Afslag 

3 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 69141 Afslag 

4 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 70825 Delvist imødekommet 

5 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 71012 Delvist imødekommet 

6 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 48772 Afslag 

7 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 68298 Afslag 

8 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 70852 Afslag 

9 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 68064 Afslag 

10 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 69245 Imødekommet 

11 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 71119 Imødekommet 

12 Ansøgning om eksamen i udlandet 19 / 72114 Imødekommet 

13 Ansøgning om eksamen i udlandet 19 / 70142 Imødekommet 

14 Ansøgning om eksamen i udlandet 19 / 70261 Afventer 

15 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 59428 Delvist imødekommet 

16 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 68599 Imødekommet 

17 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 71924 Afslag 

18 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 70848 Afslag 

19 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 71233 Ikke relevant 

20 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 67994 Imødekommet 

21 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 70084 Imødekommet 

22 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 68879 Imødekommet 

23 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 70817 Imødekommet 

24 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 70799 Imødekommet 

25 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 70488 Imødekommet 

26 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 67062 Imødekommet 

27 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 67063 Imødekommet 
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28 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 70526 Imødekommet 

29 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 70835 Imødekommet 

30 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 70265 Afventer 

31 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 70838 Imødekommet 

32 Ansøgning om udsættelse af førsteårsprøven 19 / 67060 Imødekommet 

33 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 68037 Imødekommet 

34 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 68059 Imødekommet 

35 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 68065 Imødekommet 

36 Ansøgning om udsættelse af førsteårsprøven 19 / 70843 Imødekommet 

37 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 68294 Imødekommet 

38 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 68841 Imødekommet 

39 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 68844 Imødekommet 

40 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 68882 Imødekommet 

41 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 68841 Imødekommet 

42 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 68954 Imødekommet 

43 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 69251 Imødekommet 

44 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 70144 Imødekommet 

45 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 70149 Imødekommet 

46 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 70192 Imødekommet 

47 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 70560 Imødekommet 

48 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 70830 Imødekommet 

49 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 71110 Imødekommet 

50 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 71117 Imødekommet 

51 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 71120 Imødekommet 

52 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 71222 Imødekommet 

53 Ansøgning om eksamen i udlandet 19 / 68036 Imødekommet 

54 Ansøgning om eksamen i udlandet 19 / 68038 Imødekommet 

55 Ansøgning om eksamen i udlandet 19 / 68038 Imødekommet 

56 Ansøgning om eksamen i udlandet 19 / 68039 Imødekommet 

57 Ansøgning om eksamen i udlandet 19 / 68042 Imødekommet 

58 Ansøgning om eksamen i udlandet 19 / 68043 Imødekommet 
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59 Ansøgning om eksamen i udlandet 19 / 68057 Imødekommet 

60 Ansøgning om eksamen i udlandet 19 / 68061 Imødekommet 

61 Ansøgning om eksamen i udlandet 19 / 68292 Imødekommet 

62 Ansøgning om eksamen i udlandet 19 / 68290 Imødekommet 

63 Ansøgning om eksamen i udlandet 19 / 68840 Imødekommet 

64 Ansøgning om eksamen i udlandet 19 / 68950 Imødekommet 

65 Ansøgning om eksamen i udlandet 19 / 70146 Imødekommet 

66 Ansøgning om eksamen i udlandet 19 / 70146 Imødekommet 

67 Ansøgning om eksamen i udlandet 19 / 70257 Imødekommet 

68 Ansøgning om eksamen i udlandet 19 / 70264 Imødekommet 

69 Ansøgning om udsættelse af førsteårsprøven 19 / 70527 Ikke relevant 

70 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 19 / 69250 Imødekommet 

71 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 19 / 70089 Imødekommet 

72 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 68608 Imødekommet 

73 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 68707 Imødekommet 

74 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 69642 Imødekommet 

75 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 70260 Imødekommet 

76 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 67995 Imødekommet 

77 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 64361 Imødekommet 

78 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 68601 Imødekommet 

79 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 70064 Imødekommet 

80 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 70071 Imødekommet 

81 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 70480 Imødekommet 

82 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 70483 Imødekommet 

83 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 70564 Imødekommet 

84 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 71145 Imødekommet 

85 Ansøgning om eksamen i udlandet 19 / 67350 Afventer 

86 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 69148 Afventer 

87 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 19 / 70492 Delvist imødekommet 

88 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 70143 Imødekommet 
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89 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 70822 Afventer 

90 Ansøgning om eksamen i udlandet 19 / 70150 Imødekommet 

91 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 66664 Imødekommet 

92 Ansøgning om eksamen i udlandet 19 / 70676 Imødekommet 

 
Øvrige sager (§18, stk. 4, nr. 5): 

 
11. Eventuelt 
Diana orienterede om at der muligvis vil blive afholdt konstituerende møde for studie-
nævnet for 2020 forud for mødet i december. Der vil på dette møde blive fastlagt møde-
datoer for hele 2020 
 
 
På vegne af Studienævn for Jura, 
Med venlig hilsen 
 
 
Diana Bredal Midskov 
Studienævnssekretær 
 
Studieadministrationen – SAMF Uddannelse 


