
 

 

 

9. december 2020 

 
snjura@sam.sdu.dk 
T +45 6550 2291 
 

Syddansk Universitet 
Campusvej 55 
5230 Odense M 
T +45 6550 1000  
www.sdu.dk 
 

Servicecenteret 

 

 
Startede med punkt 8, fordi Ulrike var nødt til at forlade mødet kl. 12.45. 
 
1. Godkendelse af referat 

Dette punkt blev udsat til næste møde.  
 

Orienteringspunkter: 
 
2. Meddelelser: 

Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 
Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
Orientering om tværgående valgfag (1) 
Ulrike orienterede om, at der kommer et kandidatvalgfag på 10 ECTS som bliver splittet op på 
2x5 ECTS, som skal hedde Global Challenges det skal udbydes for alle uddannelser på tværs af 
studier og omhandler verdensmålene.  
Høringssvar vedrørende medbestemmelse og medinddragelse (2) 
 
Meddelelser ud over dagsordenen: 
 
Sager behandlet i henhold til høringsrunde: 
Der var intet under dette punkt.   
 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Jura 

Dato og tidspunkt  1. december 2020 kl. 12.15 

Sted  Digitalt via Zoom 

Inviterede  Ayo Næsborg-Andersen (Formand), Ulrike Fleth-Barten (Studiele-
der), Vicky Bender Lorenzen (Næstformand), Morten Kjær, Bassah 
Khalaf, Jakob Feddersen, Michael Holm Madsen, Niels Skovmand 
Rasmussen, Michael Holm Madsen, Marcus Späth Aagaard, Sa-
bine Jørgensen (Studienævnssekretær KA) og Diana B. Midskov 
(Studienævnssekretær BA). Jøren Ulits 
 

Fraværende med af-
bud 
 
Fraværende uden af-
bud 
 

Peter Weile,  

Mødeleder: 
 

Ayo Næsborg-Andersen 



 

 Side 2 

Sager behandlet af formanden: 
 
1 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 67719 FM.godkendt 

2 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 68529 FM.godkendt 

3 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 69415 FM.godkendt 

4 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 69413 FM.godkendt 

5 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 69860 FM.godkendt 

6 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 69878 FM.godkendt 

7 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 67750 FM.godkendt 

8 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 68725 FM.godkendt 

9 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 58620 FM.godkendt 

 
 
Sager behandlet af studielederen: 
 

1 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 68576 Imødekommet 

2 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 68577 Afslag 

3 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 61302 Imødekommet 

4 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 68930 Imødekommet 

5 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 69099 Imødekommet 

6 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 69100 Imødekommet 

7 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 69860 Imødekommet 

8 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 69558 Imødekommet 

9 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 69862 Afslag 

10 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 70015 Afslag 

11 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 69868 Afslag 

12 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 70218 Imødekommet 

13 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 68455 Imødekommet 

14 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 70200 Imødekommet 

15 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 70236 Imødekommet 

16 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 69421 Imødekommet 

 
 

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

Michael: 
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Oplyser, at han har fået mange henvendelser vedrørende faget EU-ret. Ayo oplyser, at studiele-
delsen er opmærksom på de henvendelser, der er kommet i faget og disse vil blive taget til efter-
retning.  
  
Marcus: 
Orienterede om, at de studerende efterspørger hjemmeeksamen. Ayo oplyste, at de studerende, 
der er i risikogruppen, har mulighed for at søge om dette senest den 3/12-20.  
Marcus fortæller, at der ligeledes bliver brokket over, at der ikke blev brugt mundbind/visir at fx 
IT-folk eller tilsynsførende under mcq-eksaminer. Ulrike/Ayo vil give besked videre om at der skal 
følges op på retningslinjerne også blandt personalet.  
 
 

4. Opfølgning på situationen omkring Coronakrisen 
Dette punkt bliver slået sammen med punkt 6. 

 
 
5. Information om hyrdebrev 

Studienævnet har modtaget orientering om det hyrdebrev, der er modtaget fra Styrelsen om for-
valtning af handicapområdet. 
 Studerende, med handicap, der skal søge om særlige prøvevilkår, skal ikke længere søge forud 
for hver eksamenstermin. Disse sager skal pr.1/2-2021 behandles for hele uddannelsen.  
 
Ayo orienterede om, at studienævnet i den forbindelse skal være mere opmærksom på, hvad der 
skal stilles af krav til dokumentation fx for dysleksi. Ayo foreslog at invitere SPS til et møde, så 
studienævnet kan blive klædt ekstra på til at træffe disse afgørelser godt nok.  
 
 

6. Alternativ adgang til undervisning i forår 2021 
Studienævnet besluttede at alle obligatoriske fag vil blive live streamet enten via wall-E eller 
webcam. For valgfag vil der blive lavet en noteordning, hvor der vil kunne tages noter til de stu-
derende.  
 
På Jura på deltid har de studerende skullet tilmelde sig undervisningen i efterårssemestret. I for-
året arbejdes der med en forhåndstilkendegivelse, som vil vise, om der er behov for tilmelding på 
de enkelte fag. Kun når forhåndstilkendegivelserne ligger uden for lokalekapaciteten vil der laves 
et tilmeldingssystem fra gang til gang.  
 
Studienævnet diskuterede hvilke forhold, der kan tilbydes til de studerende i risikogruppen og 
dem der har pårørende i risikogruppen eller selv er i karantæne.  
Studienævnet besluttede at de studerende, der er i risikogruppe eller bor sammen med en per-
son i risikogruppen, efter ansøgning, vil kunne blive tilbudt en eksamen hjemmefra med krav om, 
at de skal stille med et habilt tilsyn. Hvis det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt, med et tilsyn 
udenfor den studerendes sociale boble, kan der oprettes et digitalt tilsyn til rådighed.  
 
Studerende, der ikke bor sammen med de personer, der er i risikogruppen, skal stille med et ha-
bilt tilsyn eller møde op til eksamen på SDU.  
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De studerende der er i karantæne, vil kunne sygemelde sig på normal vis og dermed få annulle-
ret prøveforsøgene.  
 
Ansøgningerne om afholdelse af eksamen hjemmefra er faktisk forvaltningsvirksomhed og derfor 
en Studieleder beslutning. Ulrike har uddelegeret kompetencen til Ayo på dette område.  
 

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 
Studienævnet godkendte den nye studieordning for Jura bacheloruddannelsen på heltid.  

 
Studienævnet besluttede i den forbindelse, at fagene: Juridisk metode, Formueret og EU-ret og 
skal indgå i Førsteårsprøven og at fagene Folkeret, IPLITL, EU-ret og Ret, samfund og retfær-
dighed vil indgå som Internationalization at Home på uddannelsen.  
 
Studienævnet vurderede at der ikke er ændringer i studieordningen der gør, at denne skal i hø-
ring i censorkorpset. 
 
Deltid: 
Ændringen af studieordningen på heltidsuddannelsen medfører også en ændring af deltidsud-
dannelsen. Studienævnet godkendte dermed samtidig denne ændring.  
 
Studienævnet godkendte ligeledes, at det vil være de samme fag, Folkeret, IPLITL, EU-ret og 
Ret, samfund og retfærdighed, der vil indgå som Internationalization at Home på uddannelsen.   
 
Studienævnet godkendte desuden, at ændringen af studieordningen på deltid vil medføre en 
ændring af, hvilken rækkefølge fagene udbydes i for de studerende, der er indskrevet på ud-
dannelsen pr. 1/9-2019 og frem.  
 
Ulrike forlod mødet efter dette punkt kl. 12.45.  
 
Ulrike var tilbage igen kl. 13.45 og efter dispensationsansøgningerne blev dette punkt genopta-
get.  
 
Studienævnet godkendte i forbindelse med udfasningen af de eksisterende fag, at 3. udbud af 
fagene skal ligge i den efterfølgende eksamenstermin. Det vil sige et fag der udbydes med ek-
samen i januar og februar har 3. og sidste udbud ved førstkommende sommereksamen heref-
ter.  
 
Studienævnet vil tage diskussionen om meritoverførsel mellem gamle og nye fag op på et se-
nere tidspunkt.  
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9. Fagbeskrivelser – fast punkt 

Der er sket ændringer i fagene Regnskab, Kriminalret deltid for efteråret 2020 og Obligationsret 
for foråret 2021. Studienævnet godkendte ændringerne uden bemærkninger.  

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

 
10. Dispensationsansøgninger 

Studienævnet har til orientering modtaget information om: 
 

• studienævnenes kompetence til at behandle ansøgninger om afmelding af prøver efter at 
prøven er afviklet 

• afvikling af skriftlige stedprøver i hjemmet betragtes som faktisk forvaltningsvirksomhed, 
som behandles af studieleder/administration 

 
1 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67164 Imødekommet 

2 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 68330 Afslag 

3 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 69241 Imødekommet 

4 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 58299 Afslag 

5 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 68110 Imødekommet 

6 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 68112 Imødekommet 

7 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 68329 Imødekommet 

8 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 68024 Imødekommet 

9 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 69865  Imødekommet 

10 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 67124 Imødekommet 

11 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 67975 Imødekommet 

12 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 69895 Imødekommet 

13 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 60304 Imødekommet 

14 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 67256 Imødekommet 

15 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 69867 Imødekommet 

16 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 68581 Delvist imødekommet 

17 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 69255 Imødekommet 

18 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 69615 Imødekommet 

19 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 68303 Imødekommet 

20 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 69333 Imødekommet 

21 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 69866 Imødekommet 

22 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 67622 Imødekommet 

23 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 68929 Imødekommet 
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24 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 65486 Imødekommet 

25 Ansøgning om eksamen i udlandet 20 / 67151 Kræver yderligere behand-
ling 

26 Ansøgning om eksamen i udlandet 20 / 69408 Kræver yderligere behand-
ling 

27 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 68294 Imødekommet 

28 Ansøgning om eksamen i udlandet 20 / 67976 Imødekommet 

29 Genbehandling af ansøgning om startmerit 20 / 46401 Afslag 

30 Ansøgning om udsættelse af førsteårsprø-
ven 

20 / 67548 Imødekommet 

31 Ansøgning om udsættelse af førsteårsprø-
ven 

20 / 68574 Imødekommet 

32 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67547 Imødekommet 

33 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67590 Imødekommet 

34 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 69048 Imødekommet 

35 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 68594 Imødekommet 

36 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 68597 Imødekommet 

37 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 69900 Imødekommet 

38 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 69883 Imødekommet 

39 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 9092 Imødekommet 

40 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 69331 Imødekommet 

41 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af al-
ternativt SDU-fag 

20 / 69960 Imødekommet 

42 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af al-
ternativt SDU-fag 

20 / 70016 Imødekommet 

43 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 70563 Imødekommet 

44 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 67546 Imødekommet 

45 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67549 Imødekommet 

46 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 67166 Imødekommet 

49 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67980 Trukket 

50 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 69328 Kræver yderligere behand-
ling 

51 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 68305 Kræver yderligere behand-
ling 

52 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 70564 Imødekommet 

55 Ansøgning om eksamen i udlandet 20 / 67248 Imødekommet 

57 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 68020 Trukket 
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Øvrige sager (§18, stk. 4, nr. 5): 

 
11. Eventuelt 

Ayo takkede studienævnets medlemmer for et godt samarbejde i det forgangne år og ønskede 
dem, der stopper i nævnet, held og lykke fremover.  
 

 
Mødet sluttede kl. 14.30 
 
 
 
På vegne af Studienævn for Jura, 
Med venlig hilsen 
 
Diana B. Vølund 
Studienævnssekretær 
 
Studieadministrationen – SAMF Uddannelse 


