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1. Godkendelse af referat 

Referaterne for det ordinære møde i december og det konstituerende møde for 2023 blev god-
kendt uden bemærkninger.  
 

Orienteringspunkter: 
 
2. Meddelelser: 

Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
Der var ingen bemærkninger til denne meddelelse.  
 
Kommunikationsmuligheder fra universitetet/uddannelsen til studerende (1) 
Ulrike orienterede om, at fakultetet er blevet opmærksom på, at man mangler et sted at kommu-
nikere med de studerende på SAMF. Andre fakulteter har oprettet et fag i ItsLearning, hvor der 
kan lægges oplysninger ind i undergrupper, så de studerende kan vælge til og fra. Fakultetet har 
besluttet også at oprette disse, og at de studerende automatisk vil blive tilmeldt alle grupperne og 
kan efterfølgende afmelde sig igen.   
 
 
Godkendelse af Formand, Næstformand og udpegning af Studieleder (2) 
Der var ingen bemærkninger til denne meddelelse.  
 
 
Meddelelser ud over dagsordenen: 
 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Jura 

Dato og tidspunkt  17. januar 2023 kl. 12.15 

Sted  O95 

Inviterede Ayo Næsborg-Andersen, Ulrike Fleth-Barten, Michael Holm Mad-
sen, Mikkel Lyng Kolenda, Niels Skovmand Rasmussen, Sparghi 
Hamidi, Sabine Jørgensen (Studienævnssekretær KA) og Diana B. 
Midskov (Studienævnssekretær BA). 
 

Fraværende med af-
bud 
 
Fraværende uden af-
bud 
 

Saleha Simonsen, Lisa Hjerrild og Bassah Khalaf. 
 
 
 

Mødeleder: 
 

Ayo Næsborg-Andersen (Formand) 
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Sager behandlet i henhold til høringsrunde: 
Der har ikke været behandlet sager i skriftlig høringsrunde. 
 
Sager behandlet af formanden: 
 

1 Ansøgning om særlige prøvevilkår 23 / 1064 FM.godkendt 

2 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist 23 / 355 FM.godkendt 

3 Ansøgning om dispensation fra tidsgrænsereg-
lerne 

23 / 357 FM.godkendt 

4 Ansøgning om særlige prøvevilkår 23 / 861 FM.godkendt 

 
 
Sager behandlet af studielederen: 
 

1 Ansøgning om andre dispensationer 22 / 77706 Imødekommet 

2 Ansøgning om andre dispensationer 23 / 368 Imødekommet 

3 Ansøgning om andre dispensationer 23 / 385 Imødekommet 

4 Ansøgning om tilmelding efter frist 23 / 310 Imødekommet 

5 Ansøgning om andre dispensationer 23 / 1152 Imødekommet 

6 Ansøgning om framelding til fag og/eller eksa-
men 

22 / 80225 Imødekommet 

7 Ansøgning om framelding til fag og/eller eksa-
men 

22 / 80055 Imødekommet 

8 Ansøgning om framelding til fag og/eller eksa-
men 

23 / 324 Imødekommet 

9 Ansøgning om andre dispensationer 22 / 79679 Afslag 

10 Ansøgning om andre dispensationer 22 / 79688 Imødekommet 

11 Ansøgning om framelding til fag og/eller eksa-
men 

23 / 579 Imødekommet 

12 Ansøgning om framelding til fag og/eller eksa-
men 

23 / 393 Imødekommet 

13 Ansøgning om framelding til fag og/eller eksa-
men 

23 / 878 Imødekommet 

14 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist 22 / 79305 Imødekommet 

15 Ansøgning om andre dispensationer 23 / 308 Afslag 

16 Ansøgning om andre dispensationer 22 / 79683 Imødekommet 

17 Ansøgning om afholdelse af prøve i udlandet 22 / 77332 Afslag 

18 Ansøgning om afholdelse af prøve i udlandet 22 / 77821 Imødekommet 

19 Ansøgning om afholdelse af prøve i udlandet 22 / 50473 Imødekommet 

20 Ansøgning om andre dispensationer 22 / 76793 Afslag 
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21 Ansøgning om framelding til fag og eksamen 
efter fristen 

23 / 521 Imødekommet 

22 Ansøgning om andre dispensationer 22 / 79274 Imødekommet 

23 Ansøgning om framelding til fag og/eller eksa-
men 

23 / 1149 Imødekommet 

24 Ansøgning om afholdelse af prøve i udlandet 22 / 69699 Imødekommet 

25 Ansøgning om afholdelse af prøve i udlandet 22 / 69699 Imødekommet 

26 Ansøgning om afholdelse af prøve i udlandet 22 / 75557 Imødekommet 

27 Ansøgning om afholdelse af prøve i udlandet 22 / 74934 Imødekommet 

28 Ansøgning om særlige prøvevilkår 23 / 358 Afslag 

 
Kvalitetssikring og -udvikling af uddannelse og undervisning (§ 18, stk. 4, nr. 1): 
 
3. Retningslinjer for optagelse af undervisning på SDU.  

Studienævnet tog retningslinjerne til efterretning uden bemærkninger. 
 
Ulrike undersøger, hvordan de studerende vil blive oplyst om disse retningslinjer. 
 

4. Jura og Teknologi 
Ayo opfordrede Ulrike til at tage et møde med de øvrige studieledere for at få en snarlig afklaring 
af valgfagspuljen i forbindelse med indførelsen af dette fag.  

 
 

5. Handleplaner for Studiemiljøundersøgelsen 
Ulrike orienterede om, at der skal laves status på den tidligere godkendte handleplan for studie-
miljøundersøgelsen og gennemgik nogle af punkterne: 
 
Opfølgning efter Corona: Tiltagene, som fx studiecafe, er stadig under udvikling.  
 
Onlineundervisning: har ikke været et fokuspunkt og har været begrænset til enkelte fag, da res-
sourcerne har været brugt på bl.a. den nye uddannelse i Esbjerg. Studienævnet fastholder, at de 
ikke har interesse i, at der skal være yderligere onlineundervisning, da dette ikke fungerer opti-
malt.  
 
Reduktion af stress: mellem 22 og 31% har givet udtryk for, at de føler sig dagligt stresset og an-
giver at de stresser sig selv. Ulrike oplyste, at emnet vil blive taget op som et punkt på institutse-
minaret. Instituttet vil gerne indhente oplysninger fra fx de faglige vejledere, om hvad det konkret 
er, der virker stressende da det både kan være forhold, som vi kan gøre noget ved og samfunds-
mæssige forhold, som vi ikke kan ændre på.  
Studienævnet talte om muligheden for fx at få et oplæg om worklifebalance på karrieredagen og 
om en videokampagne kunne være en mulighed.  
 
Facilitering af studiegrupper: Studienævnet har tidligere besluttet, at dette skal afprøves på Jura 
bacheloruddannelsen i Esbjerg og efter evalueringen vil det evt. kunne indføres i Odense.  
 
Studienævnet godkendte tilbagemeldingerne i handleplanen.  
 
 

6. Forudsætninger for heltids- og deltidsstudierne 
Studerende på heltidsuddannelsen, som følger fag om lørdagen, kan ikke få adgang til optagel-
serne som de studerende på deltidsuddannelsen har adgang til. Dette har givet grobund for un-
dren hos nogle studerende.  
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Studienævnet konkluderer, at det er et ekstra tilbud til studerende på heltidsuddannelsen at 
kunne følge fag om lørdagen sammen med deltidsstuderende. Dette tilbydes for at give de stu-
derende på heltid et større og bredere valgfagsudbud.  
I henhold til studieordningerne for henholdsvis heltidsuddannelsen og deltidsuddannelsen er der 
forskel på uddannelserne, da uddannelsen på heltid er tilrettelagt som undervisning med frem-
møde og uddannelsen på deltid kan følges som fjernundervisning. Dette vilkår gør, at der foreta-
ges optagelser af undervisningen til brug for fx studerende bosat i udlandet, hvor tidsforskellen 
kan gøre en stor forskel i, om man kan følge undervisningen. Endvidere er optagelserne af un-
dervisningen en del af det, som de studerende på deltid betaler for at få adgang til.  
Studienævnet oplyser endvidere, at der i fagbeskrivelsen fremgår vilkårene for deltagelsen i valg-
fag henholdsvis i dagtimerne og om lørdagen. Og det er dermed studienævnets vurdering, at det 
er muligt for de studerende at gøre sig bekendt med disse vilkår, før de tilmelder sig fag om lør-
dagen.  
Studienævnet fastholder, at det ikke er muligt for studerende på heltid at få adgang til optagel-
serne af undervisningen af lørdagsundervisning.  
 
 
 

7. De studerendes punkt 

Vejledende rettelser til eksamensopgaver 
Michael efterlyste vejledende eksamensbesvarelser, da det i mange fag, med skriftlig eksamen, 
anbefales, at de studerende løser tidligere eksamensopgaver. Dette er en god anbefaling, hvis 
der samtidig er vejledende rettevejledninger til rådighed, så man kan undgå selvindlært fejlind-
læring.  

Ulrike oplyste, at alle de rettevejledninger, der findes, er lagt ud til orientering. Det er op til den 
enkelte fagansvarlige, om der foreligger rettevejledninger. Rettevejledningerne er ikke altid kun 
en god ting, da det lukker for andre mulige svar, der går i andre retninger end rettevejlednin-
gerne anviser, selv om svaret et korrekt.  

Ulrike vil opfordre de fagansvarlige til alignment i fagene fx Civilproces og anden konfliktløsning, 
så det er muligt at løse eksamensopgaverne på fornuftig vis uden at have gennemgået tidligere 
eksamensopgaver, som man ikke kan få rettevejledninger til.  

Fysisk udleverede eksamensopgaver 
Michael oplyste, at der var en fejl i forbindelse med eksamen i faget Skatteret, der gjorde at de 
studerende, fik adgang til eksamensopgaven senere. De studerende fik på den baggrund for-
længet tid med de 5-15 min, som der gik, inden der kunne opnås adgang til opgaven.  
Dette viser igen, at det ville være mere hensigtsmæssigt med udlevering af opgaven i papir, da 
det er forstyrrende, og der går yderligere tid, inden de studerende får den stressfølelse ud af 
kroppen, som opstår ved fejl, og kan arbejde hensigtsmæssigt med eksamensbesvarelsen igen.  

Studienævnet bakker op om, at der skal kigges på, hvordan problemet bedst kan løses.  

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

 
8. Fra eksamensteamet  

Ulrike oplyste, at underviseren i Regulating Competition er ikke længere ansat på Juridisk Insti-
tut. Eksamen gennemføres af Peter Starup.  
Der er et ekstraordinært udbud i IT-ret. Underviseren kan ikke selv tage eksamen pga. person-
lige forhold, så eksamen gennemføres af Torsten Bjørn Larsen. 
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Forfatningsret på deltid har en artikeleksamen. Pga. udskiftning af underviseren varetages de 
manglende timer fra efteråret af Per Andersen som også bedømmer artikeleksamen. Afleverings-
fristen for artikeleksamen er ligeledes flyttet til den 6. februar.  
 
 

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

9. Studieordninger – fast punkt 
Studienævnet godkendte følgende ændrede tekst til kassogramkommentaren i studieordningen 
for cand.merc.(jur.): 
 
På kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og jura gældende fra 1. september 2020 skal du 
have 4 obligatoriske fag; Skatteret 10 ECTS, Rets- og kontraktøkonomi 10 ECTS, Law and Eco-
nomics (Retsøkonomi) 10 ECTS og Projekt 10 ECTS. Derudover skal du have 10 ECTS juridi-
ske valgfag og, 10 ECTS erhvervsøkonomiske valgfag. Der er mulighed for at udvide projektet 
til 20 ECTS. De ekstra 10 ECTS kan erstatte enten det obligatoriske juridiske eller det obligatori-
ske erhvervsøkonomiske valgfag. Afhængig af, om projektet er på 10 eller 20 ECTS tages der 
20 eller 30 ECTS i valgfrit. Uddannelsen afsluttes med kandidatspecialet på 30 ECTS.  

 
 

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

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

 
11. Dispensationsansøgninger 

 
1 Ansøgning om meritoverførsel 22 / 77375 Imødekommet 

2 Ansøgning om forhåndsgodken-
delse af merit 

22 / 77337 Afslag 

3 Ansøgning om andre dispensatio-
ner 

22 / 79231 Afslag 

4 Ansøgning om framelding til fag 
og/eller eksamen 

22 / 60078 Afslag 

5 Ansøgning om andre dispensatio-
ner 

22 / 77832 Afslag 

6 Ansøgning om yderligere prøvefor-
søg 

22 / 69392 Imødekommet 

7 Ansøgning om yderligere prøvefor-
søg 

22 / 69389 Afslag 

8 Ansøgning om andre dispensatio-
ner 

23 / 307 Afslag 

9 Ansøgning om særlige prøvevilkår 22 / 69263 Afslag 

10 Ansøgning om særlige prøvevilkår 22 / 79692 Afslag 
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11 Ansøgning om andre dispensatio-
ner 

23 / 356 Afslag 

12 Ansøgning om andre dispensatio-
ner 

23 / 516 Afslag 

13 Ansøgning om udsættelse af afleve-
ringsfrist 

22 / 79721 Afslag 

14 Ansøgning om framelding til fag 
og/eller eksamen 

22 / 77329 Afslag 

15 Ansøgning om dispensationer fra 
tidsgrænsereglerne 

22 / 70374 Imødekommet 

16 Ansøgning om dispensation fra stu-
dieaktivitet 

22 / 70380 Imødekommet 

17 Ansøgning om merit 22 / 76899 Afslag 

18 Ansøgning om merit 22 / 79687 Afslag 

19 Ansøgning om forhåndsgodken-
delse af merit 

22 / 77369 Afslag 

20 Ansøgning om afholdelse af prøve i 
udlandet 

22 / 70392 Afslag 

21 Ansøgning om framelding til fag 
og/eller eksamen 

23 / 320 Afslag 

22 Ansøgning om startmerit 22 / 79720 Imødekommet 

23 Ansøgning om Merit 22 / 77331 Delvis imødekommet 

24 Ansøgning om Merit 22 / 77334 Imødekommet 

25 Ansøgning om merit 22 / 79697 Imødekommet 

26 Ansøgning om andre dispensatio-
ner 

22 / 77326 Imødekommet 

27 Ansøgning om individuel studieakti-
vitet 

22 / 78256 Imødekommet 

28 Ansøgning om dispensation fra tids-
grænsereglerne 

22 / 69698 Imødekommet 

29 Ansøgning om yderligere prøvefor-
søg 

22 / 69256 Imødekommet 

30 Ansøgning om andre dispensatio-
ner 

23 / 349 Imødekommet 

31 Ansøgning om særlige prøvevilkår 23 / 337 Imødekommet 

32 Ansøgning om udsættelse af afleve-
ringsfrist 

23 / 331 Imødekommet 

33 Ansøgning om andre dispensatio-
ner 

22 / 77328 Imødekommet 

34 Ansøgning om startmerit 23 / 316 Delvis imødekommet 

35 Ansøgning om framelding til fag 
og/eller eksamen 

22 / 59678 Ikke relevant 
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36 Ansøgning om dispensation fra stu-
dieaktivitetskravet 

22 / 69374 Afslag 

37 Ansøgning om tilmelding efter frist 22 / 69371 Ikke relevant 

 
12. Afgørelse fra meritankenævn sagsnr. 22 / 50469 

Studienævnet tog afgørelsen til efterretning uden bemærkninger.  
 
 

Øvrige sager (§18, stk. 4, nr. 5): 
 

13. Eventuelt 
Chat GTB 
Niels spurgte ind til brugen af Chat GTB.  
Ulrike oplyste, at det betragtes som eksamenssnyd at anvende disse, og at der er lagt oplysnin-
ger på hjemmesiderne om dette. Fakultetet har opmærksomhed på problematikken.  
 
Undervisere der udebliver 
Mikkel spurgte ind til, hvordan de studerende skal forholde sig, hvis en underviser bliver væk el-
ler kommer senere uden at oplyse dette fx i Banking Law.  
Ulrike oplyste, at de studerende kan henvende sig til administrationen eller til fagansvarlig, hvis 
der er yderligere problemer i faget.  

 
 
Mødet sluttede kl. 15. 02 
 
 
På vegne af Studienævn for Jura,  
 
Med venlig hilsen 
Diana B. Vølund 
Academic Support 
Studieadministrationen – SAMF Uddannelse 

 
 


