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1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

Orienteringspunkter: 
 
2. Meddelelser: 

 
3. Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 

Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 
Meddelelser ud over dagsordenen: 
Ulrike informerede om, at studienævnet vil blive bedt om lave handleplan, der omhandler studie-
intensiteten senere på året. Studienævnet hører mere senere.  
 
Sager behandlet i henhold til høringsrunde: 
Ved udsendelse af dagsordenen har der ikke været behandlet sager i skriftlig høring. 
 
Sager behandlet af formanden: 
 
1 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 9137  FM.godkendt 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Jura 

Dato og tidspunkt  10. marts 2020 

Sted  O95 

Inviterede  Ayo Næsborg-Andersen (Formand), Ulrike Fleth-Barten (Studiele-
der), Vicky Bender Lorenzen (Næstformand), Jakob Feddersen, Ni-
els Skovmand Rasmussen, Peter Weile, Bassah Khalaf, Marcus 
Späth Aagaard, Sabine Jørgensen (Studienævnssekretær KA) og 
Diana B. Midskov (Studienævnssekretær BA).  
 
 

Fraværende med af-
bud 
 
Fraværende uden af-
bud 
 

Michael Holm Madsen, Morten Kjær, 
 

Mødeleder: 
 

Ayo Næsborg-Andersen 
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2 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 7078 FM.godkendt 

3 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 7053 FM.godkendt 

4 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 9204 FM.godkendt 

5 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 9183 FM.godkendt 

6 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 7487 FM.godkendt 

7 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 9402 FM.godkendt 

8 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 9072 FM.godkendt 

9 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 7746 FM.godkendt 

10 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 5940 FM.godkendt 

11 Særlige prøvevilkår 20 / 7080 FM.godkendt 

12 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 9079 FM.godkendt 

13 Ansøgning om startmerit 20 / 5979 FM.godkendt 

 
Kvalitetssikring og -udvikling af uddannelse og undervisning (§ 18, stk. 4, nr. 1): 
 
4. De studerendes punkt 
Ingen bemærkninger.  
 
5. Sammenhæng og progression 
I forlængelse af kandidatstudieordningerne, der blev godkendt på mødet den 18. februar 2020, blev 
kompetencesammenkædning og uddannelsernes sammenhæng og progression for cand.merc.(jur.) 
og cand.jur. behandlet på mødet den 10. marts. Ændringerne i oversigterne var en konsekvens af de 
tilrettede studieordninger, og består derfor udelukkende i ændringer i en fagtitel for hhv. 
cand.merc.(jur.) og cand.jur.  
For cand.merc.(jur.) indgår nu faget Law and Economics i stedet for Metode, argumentation og vi-
denskabsteori og Rets- og Kontraktøkonomi er tilføjet som obligatorisk fag. 
For cand.jur. indgår nu faget Forretningsforståelse for jurister som et obligatorisk fag. Det er ikke 
længere muligt at vælge mellem obligatoriske økonomiske fag.  
 
Studienævnet godkendte ændringerne uden bemærkninger.  

 
6. Studiestartsundersøgelse 
Kvalitetsteamet ved SAMF-Uddannelse har fremsendt resultaterne af efterårets (2019) studiestartun-
dersøgelser for de nye bachelor- og kandidatstuderende.  
 
Studienævnet bedes forholde sig til tre punkter, herunder hvilke initiativer, der kan peges på, for at 
øge svarprocenten på studiestartsundersøgelsen, hvilke årsager, der kan ligge til grund for, at der er 
markante forskelle i vurderingen af studiestarten 2018 og 2019 samt hvilke generelle observationer 
resultaterne giver anledning til, bør medtænkes i det videre arbejde med studiestarten på fakultetet.  
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Det blev pointeret, at studienævnet diskutere dette hver gang, der har været studiestartsundersø-
gelse, og at studienævnet ikke kan komme op med nye svar eller forslag. Det blev endvidere pointe-
ret, at svarprocenten er for lav til at studienævnet reelt kan bruge dem, og derfor er det svært at 
komme med noget bud.  
 
Et forslag kunne være at man gik tilbage til at udlevere spørgeskema i papir. Det har vi gjort tidligere, 
og der var svarprocenten noget højere.  
 
En anden bemærkning gik på, om man overhovedet kunne vurdere sine studievaner allerede efter 2 
måneder på 1. semester af bacheloruddannelsen. Det opfordres til at man ser på selve spørgsmå-
lene og de studerendes forudsætninger for at afgive konstruktive svar. 
 
De studerende påpegede at det kom så mange spørgeskemaer ud, at man egentlig bare skynder sig 
at få dem besvaret og så videre til det næste.  
 
Der var et ønske om, at man f.eks. inddrog tutorer, instruktorer osv. og så kunne der være noget i  
måden, der bliver spurgt på, som burde overvejes.  

 
7. Undervisningsevaluering 
Studienævnet har modtaget resultaterne af undervisningsevalueringen for efteråret 2019.  
 
Studielederen kommenterede resultaterne og bemærkede, at de fagansvarlige tager de kommenta-
rer, der er kommet ind, til efterretning.  
 
Der var bl.a. bemærkninger fra de studerende om, at de ikke føler, at evalueringerne bliver brugt 
konstruktivt, og at mange ikke føler sig repræsenteret i råd og nævn. Studielederen bemærkede, at 
de studerende jo har mulighed for at stille op til forskellige nævn og råd, så det er svært at vide, hvad 
det præcist handler om.  
Det blev påpeget, at mange måske ikke ved, at der er et studienævn, fordi der er så mange forskel-
lige ting at fokusere på under studiet, så man kan måske ikke rumme at sætte sig ind i, hvad der er 
for nævn og råd.  
 
Der blev spurgt ind til, om man kunne bruge How to Uni til det, og her blev det bemærket, at det alle-
rede er en del af How to Uni. Mange studerende føler dog ikke, at de får noget ud af How to Uni, 
fordi det bare er noget, man skal igennem, og særligt mange HA(jur.)-studerende fokusere ikke på 
den, fordi de i stedet er optaget af Mikroøkonomi, hvor der er delprøver undervejs i semesteret.  
 
Studielederen vender tilbage til fagansvarlige for følgende fag, i det der har været forskellige be-
mærkninger i fagene fra de studerendes side, men fagansvarlig har ikke kommenteret evalueringen: 

- Videregående erstatningsret: omfang af pensum 
- Socialret: forældet pensum 
- Civilproces: introduktion af den nye eksamensform samt ønske om mere praksis i undervis-

ningen 
 

Der blev spurgt ind til om kandidatstuderende ved, at de kan skrive speciale i samarbejde med en 
virksomhed, fordi der ikke rigtig er nogen, der benytter sig af det. Der vil blive rettet henvendelse til 
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Ole Hammerslev, som afholder informationsmøder vedrørende specialer, om det er noget, han ind-
drager.  
 
8. AACSB: procentmål i forhold til læringsmål 
Det er blevet fastlagt, hvilke læringsmål, som instituttet og studienævnet gerne vil teste i bachelorpro-
jekterne og kandidatspecialerne, men hvad er vores ambition?  
 
Der er tre kategorier, som svarer til følgende karakterer, og de tre kategorier er det også det, som 
studielederen indstiller: 
 

Exceeds expectations 10 og 12 15 % 
Meets expectations 02, 4 og 7 80 % 
Does not meet the expectations 00 og -3 5 % 

 
Studienævnet var enige i procentfordelingen, der ikke virker urealistisk.  
 

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

9. Fra eksamensteamet  
Eksamensplaner sendt i høring. Svar endelig tilbage på e-mail, hvis der er nogen kommentarer.  
 
Der blev spurgt ind til, hvor Erhvervsøkonomi-studerende først skal aflevere bachelorprojekter den 
19. maj, hvilket er senere end HA(jur.) og Jura.  
 
Diana undersøger dette nærmere.  

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

10. Studieordninger – fast punkt 
Intet under dette punkt.  
 
11. Fagbeskrivelser – fast punkt 

 
Titel Ændringer  

Bachelorprojekt  Ændringer i fagansvarlig, indlevering af besvarelse, uddy-
bende information og ekstern kommentar 

Bachelorprojekt  Ændringer i fagansvarlig, indlevering af besvarelse, tidsmæs-
sig placering, uddybende information og ekstern kommentar  
 
Har fået ny EKA - hvorfor 

Bachelorprojekt,  Ændringer i fagansvarlig, indlevering af besvarelse, uddy-
bende information og ekstern kommentar  
 
Har fået ny EKA - hvorfor 

Forfatningsret Ingen ændringer udover de generelle, som fremgår under 
dette skema. 
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Titel Ændringer  

 
Formueret Ingen ændringer udover de generelle, som fremgår under 

dette skema. 
 

Formueret Ændringer i arbejdsbelastning og generelle ændringer som 
fremgår under dette skema 
 

Juridisk Metode Ingen ændringer udover de generelle, som fremgår under 
dette skema. 
 

Juridisk metode Ingen ændringer udover de generelle, som fremgår under 
dette skema. 
 
 

Kommunalret Ændringer i varighed og generelle ændringer som fremgår un-
der dette skema 
 

Law and Economics (tidl. MAV) Metode, argumentation og videnskabsteori omlagt til engelsk 
og derfor med nye fagtitel.  

Studiestartsprøve for HA(jur.) og 
Jura 

Ændringer i fagtitel, formål og sigte, indhold, målbeskrivelse, 
målbeskrivelse – viden, målbeskrivelse – færdigheder, målbe-
skrivelse – kompetencer, litteratur, arbejdsbelastning, navn, 
tidsmæssig placering, navn, identification, varighed, uddy-
bende information, ekstern kommentar og intern kommentar 

 
Rettelser gældende for samtlige fagbeskrivelser: 
Følgende tekst er slettet under feltet ”Ekstern kommentar”: 
“Den studerende er automatisk tilmeldt til første prøveforsøg, når den studerende er tilmeldt til 
et fag eller fagelement, hvortil der er knyttet en eller flere prøver. Framelding kan ikke finde 
sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven, medmindre 
universitetet har dispenseret pga. usædvanlige forhold. 
Prøve- og bedømmelsesform kan ændres ved omprøve, eks. fra skriftlig til mundtlig udprøv-
ning.  
Den studerende skal selv sørge for at tilmelde sig omprøven i faget via studenter selvbetjenin-
gen i tilmeldingsperiode.” 
Følgende tekst er sat ind under feltet “Uddybende information” under “Eksamen”: 
“Prøve- og bedømmelsesform kan ændres ved omprøve, eks. fra skriftlig til mundtlig udprøv-
ning”.  
Følgende tekst er sat ind under feltet: “Eksamensbestemmelser” -> “Indlevering af besvarelse”: 
“Elektronisk aflevering via Digital Eksamen”. 
Følgende tekst er sat ind under feltet: “Eksamensbestemmelser” -> “Indlevering af besvarelse”: 
“Elektronisk udlevering via Digital Eksamen”. 

Det blev besluttet at tilføje følgende tekst i alle fagbeskrivelserne, som en standard tekst: 
”Litteraturens omfang forventes at være på ca. XXX sider.” 
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Teksten er udarbejdet efter de hovedregler, som studienævnet har lagt sig fast på. Disse ho-
vedregler er: 
BA 1. år: 40-60 sider pr. ECTS  
BA 2. og 3. år: 50-70 sider pr. ECTS  
KA: 50-75 sider pr. ECTS  
 
Faget Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse ændrer den engelske titel fra Finance Law and 
Private Law Enforcement til Law of property, bankruptcy and individual creditor actions 

 
Fagbeskrivelserne blev godkendt uden kommentarer.  

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

 
12. Dispensationsansøgninger 
 

1 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel 20 / 9082 Afslag  
2 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel 20 / 9081 Afslag 
3 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen  20 / 9090 Afslag 
4 Ansøgning om godkendelse af ny studieplan og afmelding 

af fag 
20 / 4696 Behandling udsat til 

næste møde 
5 Ansøgning udsættelse af afleveringsfristen for kandidat-

specialet 
20 / 9293 Imødekommet 

6 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 4662 Afslag 
7 Ansøgning om udsættelse af fristen for førsteårsprøven 20 / 4307 Imødekommet 
8 Ansøgning om afmelding af eksamen 20 / 9084 Afslag 
9 Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet 20 / 644 Afslag 
10 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel 20 / 9073  Afslag  
11 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel 20 / 9069 Imødekommet 
12 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel 20 / 9197 Imødekommet 
13 Ansøgning om afmelding af eksamen 20 / 9092 Imødekommet 
14 Ansøgning om afmelding af fag og udsættelse af færdig-

gørelsesfristen 
20 / 5676 Imødekommet 

15 Ansøgning om afmelding af eksamen 20 / 9086 Imødekommet 
16 Ansøgning om dispensation til at skrive speciale over et 

semester 
20 / 5675 Imødekommet 

17 Ansøgning om udsættelse af færdiggørelsesfristen og 
godkendelse af alternativ studieplan 

20 / 5674 Imødekommet 

18 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specia-
let og færdiggørelsesfristen 

20 / 8966 Imødekommet 

19 Ansøgning om afmelding af fag 20 / 9063 Imødekommet 
20 Ansøgning om afmelding af fag og dispensation for stu-

dieaktivitetskravet og færdiggørelsesfrist 
20 / 9212 Imødekommet 

21 Ansøgning om særlige prøvevilkår til sommereksamen 
2020 

20 / 5434 Imødekommet 

22  Ansøgning om særlige prøvevilkår til sommereksamen 
2020 

20 / 9096 Imødekommet 
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23 Ansøgning om særlige prøvevilkår til sommereksamen 
2020 

20 / 9087 Imødekommet 

24 Ansøgning om særlige prøvevilkår til sommereksamen 
2020 

20 / 5939 Imødekommet 

25 Ansøgning om særlige prøvevilkår til sommereksamen 
2020 

20 / 9066 Imødekommet 

26 Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet 20 / 9078 Imødekommet 
27 Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet 20 / 9071 Imødekommet 
28 Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet 20 / 9207 Imødekommet 
29 Ansøgning om særlige prøvevilkår til sommereksamen 

2020 
20 / 5436 Imødekommet 

30 Ansøgning om tilladelse til at aflevere bachelorprojekt i 
marts og ansøgning om yderligere prøveforsøg i kandi-
datfag 

20 / 4701 Imødekommet  

 
 

Øvrige sager (§18, stk. 4, nr. 5): 
 

13. Eventuelt 
Der var en forespørgsel omkring det kommende 5. semester på HA(jur,) og hvorvidt de studerende 
skal tage et projekt. Svaret hertil er nej, det skal de ikke. Ulrike sørger for, at der bliver lagt informa-
tion herom på community i BB. 
 
Der var en forespørgsel om, hvorvidt man kan samle eksamensklager, der omhandler samme emne- 
Det er tungt at skulle behandle det samme igen, på hver enkelt studerende. Dette er ikke muligt at 
ændre på, da hver studerende skal behandles individuelt.  
Der blev også spurgt indtil, hvorfor nogle eksamensklager kommer til studienævnet via e-mail og an-
dre kommer via SAGA.  
Diana og Sabine undersøger forklaringen på dette.  
 
Mødet sluttede kl. 13.20.  
 
 
 
På vegne af Studienævn for Jura, 
Med venlig hilsen 
 
Sabine Jørgensen 
Studienævnssekretær 
 
Studieadministrationen – SAMF Uddannelse 


