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1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
 

Orienteringspunkter: 
 
2. Meddelelser: 

 
Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
Der var ingen bemærkninger til denne meddelelse. 
 
IT retningslinjer (1) 
Der var ingen bemærkninger til denne meddelelse. 
 
Resultater fra studiestarts- og kandidatintroduktionsundersøgelsen 2022 (2) 
Studienævnet tog resultaterne til efterretning med bemærkning om, at det ser ud til at være en 
god studiestart.  
 
 
Meddelelser ud over dagsordenen: 
 
Sager behandlet i henhold til høringsrunde: 

 Studenterrepræsentanterne i studienævnet har i skriftlig høring indstillet en medstuderende til 
indtræden i studienævnet. Diana sørger for den videre indstilling til rektor. 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Jura 

Dato og tidspunkt  7. februar 2023 kl. 12.15 

Sted  O95 

Inviterede Ayo Næsborg-Andersen, Ulrike Fleth-Barten, Michael Holm Mad-
sen, Mikkel Lyng Kolenda, Niels Skovmand Rasmussen, Saleha Si-
monsen, Katrine-Marie Borg Burmeister, Lisa Hjerrild, Rasmus Ha-
gemann Pedersen (Studienævnssekretær KA) og Diana B. Midskov 
(Studienævnssekretær BA). 
 

Fraværende med af-
bud 
 
Fraværende uden af-
bud 
 

Bassah Khalaf 
 
 
 

Mødeleder: 
 

Ayo Næsborg-Andersen (Formand) 



 

 Side 2 

 
Sager behandlet af formanden: 
 

1 Ansøgning om alternativt valgfag 23 / 1817 FM.godkendt 

2 Ansøgning om særlige prøvevilkår 23 / 3497 FM.godkendt 

3 Ansøgning om andre dispensationer 23 / 518 FM.godkendt 

4 Ansøgning om særlige prøvevilkår 23 / 1284 FM.godkendt 

 
 
Sager behandlet af studielederen: 
 
1 Ansøgning om andre dispensationer 23 / 1227 Imødekommet 

2 Ansøgning om andre dispensationer 23 / 1233 Imødekommet 

3 Ansøgning om andre dispensationer 23 / 1517 Imødekommet 

4 Ansøgning om andre dispensationer 23 / 1539 Imødekommet 

5 Ansøgning om andre dispensationer 23 / 1822 Imødekommet 

6 Ansøgning om andre dispensationer 23 / 353 Afslag 

7 Ansøgning om andre dispensationer 23 / 3501 Imødekommet 

8 Ansøgning om tilmelding efter frist 23 / 4144 Imødekommet 

9 Ansøgning om framelding til fag og/eller eksamen 23 / 1818 Imødekommet 

10 Ansøgning om framelding til fag og/eller eksamen 23 / 4147 Imødekommet 

11 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist 23 / 3937 Imødekommet 

12 Ansøgning om andre dispensationer 23 / 2691 Afslag 

13 Ansøgning om afholdelse af prøve i udlandet 23 / 881 Imødekommet 

14 Ansøgning om afholdelse af prøve i udlandet 22 / 66974 Imødekommet 

15 Ansøgning om afholdelse af prøve i udlandet 23 / 1514 Imødekommet 
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Kvalitetssikring og -udvikling af uddannelse og undervisning (§ 18, stk. 4, nr. 1): 
 
3. Eksaminer på deltid  

Studienævnet har fået en henvendelse fra en studerende, som ønsker at der tages stilling til, 
hvorvidt eksamen for de deltidsstuderende kan afvikles hjemmefra bl.a. ud fra et hensyn til bære-
dygtighed.  
 
Ulrike har sendt følgende svar til den studerende, som studienævnet til fulde tilslutter sig.  
Jeg gør opmærksom på, at stedprøver og hjemmeeksamener, som fandt sted under coronaned-
lukningerne, er to forskellige ting, selvom de for jer studerende virker som den samme eksamen 
blot placeret på to forskellige lokationer. Før corona blev alle fire-timers prøver på nært ét fag 
(som nu også er omlagt til en stedprøve) afviklet som stedprøver og ikke som hjemmeeksame-
ner. Der var også før corona fremmødepligt for stedprøverne, med mindre der blev givet dispen-
sation.  
 
Stedprøver har bl.a. en sikkerhedsfunktion. Prøveformen giver jer studerende en sikkerhed, når 
der opstår IT-problemer med fx Digital Eksamen eller ExamMonitor eller andre fejl under eksa-
men. Der kan nemt kommunikeres med de studerende, der sidder i lokalet. Det volder faktisk en 
del problemer, når man som studerende ikke må have Itslearning åben under eksamen og ikke 
må kommunikere med andre når man sidder derhjemme. Eksamensuregelmæssigheder er et 
andet område, hvor en stedprøve kan sikre klare rammer. Alt i alt er stedprøver med til at sikre 
en god eksamensafvikling.  
 
Efter genåbningen så studienævnet ikke en anledning til at ændre prøveformen til hjemmeeksa-
mener permanent. På kort sigt holdes der fast i de skriftlige stedprøver, som betyder, at der fort-
sat vil være fremmødepligt også for fjernstuderende til den næste eksamener. Jeg vil dog tage 
din henvendelse med til næste møde i studienævn for jura, så din anmodning kan blive drøftet 
der.  
 
Bæredygtig eksamensafvikling er noget, som man på SDU i længere tid har arbejdet på. Fx udle-
veres der i langt de fleste fag ikke længere eksamensopgaver på papir. Eksamen afvikles i ste-
det for gennem Digital Eksamen. Hvad de næste skridt i denne retning er, kan jeg ikke sige på 
nuværende tidspunkt.  
 
Ulrike oplyste endvidere, at der på studiets hjemmeside er blevet tilføjet, at de studerende skal 
være opmærksomme på, at de skal møde frem til stedprøverne, selv om undervisningen kan føl-
ges som fjernundervisning.  

 
4. Jura og Teknologi samt justering på HA(jur.) 

Ulrike fremlagde 3 forskellige forslag til at indføre faget Jura og teknologi på bacheloruddannel-
serne som et obligatorisk fag. Studienævnet tilsluttede sig forslag nr. 3 som indebærer følgende: 

• Faget erstatter et valgfag på 6. semester på Jura bacheloruddannelsen på heltid. 
• Faget erstatter et valgfag på 9. semester på Jura bacheloruddannelsen på deltid. 
• Studieordningen for HA(jur.)-bacheloruddannelsen bliver revideret, så strukturen kom-

mer til at være optimal med indførelsen af dette og evt. andre nye fag i uddannelsen. I 
denne forbindelse besluttede studienævnet, at valgfagspuljen skal gøres valgfri, så de 
studerende selv kan bestemme, om de 10 ECTS valgfag, der bliver plads til på uddan-
nelsen, skal være juridiske, erhvervsøkonomiske eller en kombination af begge områ-
der.  
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Ulrike arbejder videre med en afklaring af studiets opbygning i samarbejde med studie-
lederen og studienævnsformanden for HA samt Økonomisk Institut, som bliver berørt af 
de ønskede ændringer.  

 
  
Ændringerne i studieordningerne vil komme til at træde i kraft pr. 1/9 2024  
 

5. Chatbot GPT 
Studienævnet diskuterede situationen omkring Chatbot og vendte følgende punkter: 
 

• Kan hjemmeopgaver uden mundtlig prøve ikke længere bruges 
Eksammonitor kan måske komme til at genkende billeder fra Chatbot  

• Skal vi have flere eksaminer uden hjælpemidler  
• Flere mundtlige eksamener 
• Skal det integreres i undervisningen – fx lære de studerende at være kritiske overfor den 

– er det svar den kommer med rigtigt. 
• Semestereksamen i stedet for en eksamen pr. fag for at gøre det mere svært for en 

Chatbot at komme med svaret 
 
Studienævnet besluttede, at der skal holdes nøje øje med udviklingen, som sker meget hurtigt, 
og Ulrike oplyste, at punktet ligeledes vil blive taget op på instituttet, hvor de tager beslutning om, 
hvad der kan gøres.  
 

 
6. De studerendes trivsel 

Ulrike orienterede om, at de på institutseminaret har diskuteret emnet ”Trivsel, stress og ensom-
hed hos de studerende”, hvor følgende punkter kom frem: 
 
Noter 
• Det skal være klart, om og hvordan noter må bruges i en eksamenssituation (mundtlig eksa-

men). Ligeledes skal det være klart, hvilken indflydelse brug af noter har på bedømmelsen.  
• Hvad er brugbare noter? Eksamensnoter er ofte ikke det samme som noter, man tager un-

der læsning af pensum i løbet af semestret. 

Den åbne dør 
• Den direkte kontakt til underviserne fungerer godt. 
• Kan kontakten udbygges? Fx food for thought, studiecafé med 1-2 undervisere tilstede (rota-

tion) 

“Stedet” 
• Et fysisk sted til jura og HA(jur.)/cand.merc.(jur.) studerende, hvor man møder hinanden på 

tværs af årgangene 
• Denne tanke bliver understøttet af konceptet ”det stedbundne campus”. Det stedbundne 

campus giver identitet, fællesskab og sammenhold. 

Udefrakommende stresselementer 
• Forventningen om at være blandt de bedste på en årgang, når man søger stud.jur.-stillinger 
• Forventningen om at have haft et relevant studiejob, når man søger sit første job som dimit-

tend 
• De gode historier om at aftagerne har fokus på en bedre work-life-balance skal ud til stude-

rende 

Åbne spørgsmål 
• Hvordan får vi fat i de studerende, der er ensomme og mistrives? 
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Studienævnet gennemgik punkterne og gjorde opmærksom på, at der mangler et sted til de stu-
derende under Studienævn for Jura. Studienævnet opfordrede Ulrike til at tage kontakt til Fakul-
tetet for at undersøge mulighederne for at der kan laves et ”eget” sted til de studerende.  

 
 

Eksamensplanlægning (§18, stk. 4, nr. 3): 
 
Fra eksamensteamet 
Studienævnet fik ændringer til reeksamensplanen til orientering.   
Studienævnet tilslutter sig bemærkning om, at det er uheldigt, at eksamen er planlagt sent, men 
gør opmærksom på, at lokalesituationen er så presset, at det ikke er muligt at gøre det anderle-
des.  
Ulrike orienterede om, at det kan forekomme, at der vil blive afviklet mundtlige eksaminer på kon-
torer, såfremt det ikke er muligt at skaffe lokaler til mundtlige eksaminer. Eksamen vil dog ikke 
blive afholdt på den aktuelle eksaminators eget kontor.  
 

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

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

8. Fagbeskrivelser – fast punkt 
Studienævnet godkendte følgende rettelser i fagbeskrivelser for F23: 
Familie og arveret og Forfatningsret deltid, rettet i tidsmæssig placering, da faget udbydes for 
meritordningen i Foråret 2023 og ikke sidste gang i efteråret 2021. 
Ny fagansvarlig i Kommunalret, ændres fra Peter Starup til Jøren Ullits: 
 
Studienævnet godkendte følgende fagbeskrivelser for efteråret 2023  
Bachelor: 

 
Titel Studie Ændringer  

Bachelorprojekt Jura BA på deltid 
 

Ændringer i: 
Indhold, Tidsmæssig placering, uddy-
bende information 

Bachelorprojekt Jura BA Ændringer i  
Indhold, Uddybende information og 
tidsmæssig placering 

Bachelorprojekt HA(JUR.) Ændringer i 
Indhold, Uddybende information og 
Tidsmæssig placering 

European Human Rights Jura BA på deltid Ændringer i Tidsmæssig placering, 
omfang og uddybende information 

European Human Rights Jura BA/HA(jur.) Ændringer i Tidsmæssig placering, 
omfang og uddybende information 

How To Uni Jura BA 
HA(jur.) 

Ændringer I: formal og sigte,  

Kriminalret Jura BA Ændringer i: 
Anbefalede forudsætninger, Litteratur 

Kriminalret Jura BA på deltid 
Meritordningen 

Ændringer i: 
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Titel Studie Ændringer  

Anbefalede forudsætninger og Litte-
ratur 

Videregående erstatningsret Jura BA Ændringer I Litteratur 
Videregående erstatningsret Jura BA på deltid Ændringer I Litteratur og Undervis-

ningsform 
 

Kandidat 
 

Titel Studie Ændringer  

Digital forvaltningsret 
 
(faget nedlægges og i stedet 
kommer Udvidet forvaltningsret) 

Cand.jur. 
 

Fagtitlen ønskes ændret til Udvidet 
forvaltningsret: rådgivning, regulering 
og digitalisering/Advanced admini-
strative law: consulting, regulation 
and digitization. 
 
Ændringer i Anbefalede forudsætnin-
ger, Formål og sigte, Indhold, Målbe-
skrivelse: Viden, færdigheder og 
kompetencer, litteratur. 
Prøveformen ændres fra synopsis 
med mundtlig prøve til mundtlig prøve 
med forberedelse. 

Erhvervsøkonomisk seminar Cand.merc.(jur.) Fagansvaret skifter fra Ole Hammer-
slev til Ulrike Fleth-Barten. Den en-
gelsk fagtitel ændres fra Business 
Economics – Seminar 
(cand.merc.(jur.)) til Assignment in 
Business Administration.  
 
Øvrige ændringer er foretaget i For-
mål og sigte,  
Indhold, Målbeskrivelse – færdighe-
der og kompetencer. Tilføjelse under 
eksamensbestemmelser omkring an-
slag pr. side (omfang). 

International Human Rights Cand.jur. heltid Mindre ændringer i anbefalede forud-
sætninger, formål og sigte, indhold, 
målbeskrivelsen – inklusiv viden og 
færdighed, litteratur, arbejdsbelast-
ning og eksamensbestemmelserne 
(48 timers take home er rettet til 72 ti-
mer take home) 

Juridisk og Erhvervsøkonomisk 
seminar 

Cand.merc.(jur.) Fagansvaret skifter fra Ole Hammer-
slev til Ulrike Fleth-Barten. 
Den engelske fagtitel ændres fra Le-
gal and Business Economics – 
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Titel Studie Ændringer  

Seminar (cand.merc.(jur.)) til Interdis-
ciplinary assignment in law and busi-
ness administration. 
 
Øvrige ændringer er foretaget i For-
mål og sigte, Indhold, Målbeskrivelse 
– færdigheder og kompetencer. 

Juridisk seminar Cand.merc.(jur.) Fagansvaret skifter fra Ole Hammer-
slev til Ulrike Fleth-Barten. Fagbeskri-
velsen kører i F23 og nedlægges der-
efter. 
 
 

Persondataret Cand.jur. Mindre ændringer i Målbeskrivelse – 
viden og færdigheder, Litteratur, ske-
malagte timer (Arbejdsbelastning) 

Politiret Cand.jur. Omlagt fra heltid til deltidsfag.  
Ændringer i Undervisningsform, ske-
malagt undervisning og arbejdsbe-
lastning (Arbejdsbelastning). Eksa-
mensbestemmelser, varigheden af 
eksamen er ændret fra 72 timer til 48 
timer.  
Administrative ændringer i form af ud-
budsperiode og tidsmæssig placering 
af eksamen.  
Under Ekstern kommentar er der 
skrevet identisk fagudtryk ind.  

Seminar 
(tidligere Juridisk Seminar, 
fagnr. B650037101) 

Cand.jur. Fagansvaret skifter fra Ole Hammer-
slev til Ulrike Fleth-Barten. 
Fagbeskrivelsen kommer til at gælde 
for både cand.jur. og cand.merc.jur. 
Derfor også ændring i fagtitel. 
 
Ændringer i Formål og sigte, Målbe-
skrivelse færdigheder og kompeten-
cer samt eksamensbestemmelser un-
der omfang. Muligvis nyt UVA grun-
det ny fagtitel. 

Skatteret Cand.jur. 
Cand.merc.(jur.) 

Rettelse af årstal fra 2022/2 til 2023/2 
under litteratur.  

Skatteret Cand.jur.deltid + EK Rettelse af årstal fra 2022/2 til 2023/2 
under litteratur.  

 
  



 

 Side 8 

Følgende fagbeskrivelser blev godkendt uden ændringer: 
Bachelor: 
 

Titel 

Arbejdsret 
Arbejdsret 
Erhvervsforvaltningsret 
Familie- og arveret 
Finansiering 
Forfatningsret 
Forfatningsret 
Formueret 
Formueret 
How to Uni 
International private law and international trade law 
International Private Law and International Trade Law 
Introduction to Banking and Financial Markets Law 
Juridisk metode 
Juridisk metode 
Kommunalret 
Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse 
Kriminalitet, straf og kriminalpræventive strategier 
Makroøkonomi 
Markedsret 
Marketing og markedsføringsret 
Mikroøkonomi del 1 
Moot Court – Written part (talent), 10 ECTS 
Moot Court – Written part, 10 ECTS 
Moot Court – Written part, 5 ECTS 
Organisation med videnskabsteori 
Regnskab 
Regulering af fast ejendom 
Ret, samfund og retfærdighed 
Selskabsret 

 
Kandidat:  
 

Titel 

Artikelskrivning 
Artikelskrivning (talent) 
Civilproces og anden konfliktløsning 
Entrepriseret 
Forretningsforståelse for jurister 
Generelt tværfagligt erhvervsprojekt 
International Human Rights 
International Trade Law Disputes 
IT-ret 
Kandidatspeciale 
Kandidatspeciale 
Kandidatspeciale 
Kapitalselskaber 
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Titel 

Kollektiv arbejdsret 
Kriminologi 
Lejeret 
Miljøret 
Moot Court, Written Part 
Moot Court, Written Part (talent) 
Projektorienteret forløb 10 ECTS 
Projektorienteret forløb 20 ECTS 
Regulating Competition in the EU 
Rets- og kontraktøkonomi 
Law and Economics 
Socialret 
Specialiseret tværfagligt erhvervsprojekt – med fokus på 
erhvervsøkonomi 
Specialiseret tværfagligt erhvervsprojekt – med fokus på 
jura 
Strafferet, proces og praksis 
Straffuldbyrdelse 
Udbudsret 
Udbudsret 

 
 

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

9. Dispensationsansøgninger 
 
1 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 23/1829 Kræver yderligere be-

handling 

2 Ansøgning om andre dispensationer 23/671 Afslag 

3 Ansøgning om andre dispensationer 23/2149 Kræver yderligere be-
handling 

4 Ansøgning om framelding til fag og/eller eksamen 23/354 Afslag 

5 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist 23/2784 Afslag 

6 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 23/1076 Imødekommet 

7 Ansøgning om dispensation fra tidsgrænsereglerne 22/80500 Imødekommet 

8 Ansøgning om andre dispensationer 22 / 79229 Afslag 

9 Ansøgning om andre dispensationer 23/2154 Afslag 

10 Ansøgning om framelding til fag og/eller eksamen 23 / 327 Afslag 

11 Ansøgning om andre dispensationer 23 / 880 Afslag 

12 Ansøgning om merit 23/1005 Kræver yderligere be-
handling 
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13 Ansøgning om merit 23 / 2240 Imødekommet 

14 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 23 / 3331 Imødekommet 

15 Ansøgning om framelding til fag og/eller eksamen 23 / 1815 Imødekommet 

16 Ansøgning om andre dispensationer 23 / 2452 Imødekommet 

17 Ansøgning om andre dispensationer 23/2778 Imødekommet 

18 Ansøgning om merit 23/1002 Kræver yderligere be-
handling 

19 Ansøgning om andre dispensationer 23/1071 Kræver yderligere be-
handling 

20 Ansøgning om andre dispensationer 23 / 3387 Imødekommet 

 
 

10. Afgørelse fra meritankenævn sagsnr. 22 / 50469 
Studienævnet gennemgik sagen og besluttede delvist at ændre afgørelsen.  
 
 

Øvrige sager (§18, stk. 4, nr. 5): 
 

11. Eventuelt 
Michael: 
Onenote 
I forbindelse med eksamen er der kommet en masse tvivlsspørgsmål fra studerende, om hvorvidt 
de må bruge Onenote under eksamen, når synkroniseringen er slået fra. Ulrike og Diana oplyste, 
at det betragtes som kommunikation, da man kan dele med andre, og at det ikke er muligt at 
kontrollere, at alle har slået synkroniseringen fra. Onenote må derfor ikke anvendes under eksa-
men.  
 
Karaktergennemsnit 
Hvorfor kan man ikke længere se gennemsnittet, som man før har kunnet? Der har været mas-
sivt brok blandt de studerende omkring dette. 
Ulrike undersøger, hvorfor det er ændret og om det er muligt at ændre tilbage igen.   
 
Hjemmeside 
Har bemærket at der på hjemmesiden for Jura på deltid flere steder blot er tale om copypaste fra 
heltidsuddannelsen. Dette medfører at der ligger forkerte eller ikke relevante oplysninger, hvilket 
er et problem. Ulrike følger op på dette.  
 
Mikkel 
Undervisning 
Oplyste at han følger et fag, hvor underviseren ikke er særlig pædagogisk og de studerende bli-
ver påvirket af den retorik, der bruges i faget. De studerende er bekymrede for at han skal eksa-
minere alene.  
Ulrike og Ayo oplyser, at der ikke er kommet klager på det tidligere, men undersøger det nær-
mere. 
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Mødet sluttede kl. 14.15 
 
 
På vegne af Studienævn for Jura,  
 
Med venlig hilsen 
Diana B. Vølund 
Academic Support 
Studieadministrationen – SAMF Uddannelse 

 
 


