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1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger 
 

Orienteringspunkter: 
 
2. Meddelelser: 

 
Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
Jakob: Det fremgår af et af referaterne, at der er nogle uddannelser, hvor der fra studienævnets 
side bliver lavet et Excelark, som de studerende kan føre studietiden ind i. Dermed kan de få et 
godt overblik over deres studietid, og de kan dermed indberette en mere korrekt studieintensitet.  
Det kunne måske være en mulighed for at hjælpe vores studerende.  
Ulrike oplyste, at Studieintensitet er et fokusområde, som to viceinstitutleder fra Statskundskab 
og Økonomi kigger på lige nu. Det forbliver et emne, som der vil blive talt om den næste tid.  
 
Nye retningslinjer for undervisningsaktiviteter i efteråret 2020 (1) 
Der var ingen bemærkninger til denne meddelelse.  
 
Meddelelser ud over dagsordenen: 
Der var intet under dette punkt.  
 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Jura 

Dato og tidspunkt  10. november 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, Sabine Jørgensen (Studienævnssekretær KA) og Di-
ana B. Midskov (Studienævnssekretær BA).  
 

Fraværende med af-
bud 
 
Fraværende uden af-
bud 
 

Peter Weile, Michael Holm Madsen og Marcus Späth Aagaard 

Mødeleder: 
 

Ayo Næsborg-Andersen 
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Sager behandlet i henhold til høringsrunde: 
Studienævnet har i skriftlig høring behandlet følgende sager: 
 
• Godkendelse af følgende fagbeskrivelser for foråret 2021: 

 
Fagtitel Studie Ændring 
Obligationsret Jura BA Fagansvarlig, indhold, Antal 

undervisningstimer, Under-
visningsform og Arbejdsbe-
lastning 

Obligationsret Jura BA på deltid Fagansvarlig og indhold 
 

  
Fagbeskrivelserne blev godkendt uden bemærkninger.  

 
• Godkendelse af eksamensplanen for de ordinære prøver for bacheloruddannelserne. 

Eksamensplanen blev godkendt uden bemærkninger.  
 
Sager behandlet af formanden: 
Følgende sager har været behandlet af formanden: 
 

1 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 64252 FM.godkendt 

2 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 65485 FM.godkendt 

3 Ansøgning om andre dispensationer 20/64561 Imødekommet 

4 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternative SDU fag 20 / 65493 FM.godkendt 

5 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 65431 FM.godkendt 

6 Ansøgning om andre dispensationer 20/64951 FM.godkendt 

7 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67258 FM.godkendt 

8 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 65597 FM.godkendt 

9 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20/67067 FM.godkendt 

10 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 64252 FM.godkendt 

11 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 65485 FM.godkendt 

 
 
Følgende sager har været behandlet af Studielederen: 
 

1 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 64049 Imødekommet 

2 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 65442 Imødekommet 

3 Ansøgning om andre dispensationer 20/65052 Imødekommet 

4 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67253 Imødekommet 
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5 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67257 Afslag 

6 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67263 Imødekommet 

7 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67544 Afslag 

8 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67597 Imødekommet 

9 Ansøgning om andre dispensationer 20/68108 Imødekommet 

10 Ansøgning om andre dispensationer 20/67827 Imødekommet 

 
 

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

Der var intet under dette punkt.  
 
 

4. Opfølgning på situationen omkring Coronakrisen 
Punkt 7 og 10 blev diskuteret sammen med dette punkt.  
 
 
Ayo orienterede om, at 3. og 5. semester på Jura bacheloruddannelsen blev hjemsendt og un-
dervist digitalt i uge 45, da der blev konstateret et tilfælde af smittet.  
 
 

5. Førsteårsprøven på den nye Jurauddannelse 
Punktet udsættes til næste møde i december 2020.  
 
 

6. Censorrapporter fra Censorkorps for Erhvervsøkonomi 
Studienævnet tog censorrapporterne til efterretning uden yderligere bemærkninger 
 
 

7. Alternativ adgang til undervisning i forår 2021 
Ulrike: I efteråret er vi underlagt en forpligtigelse fra ministeriet om at tilbyde alternativ undervis-
ning til de studerende, der er i risikogruppen og ikke kan møde frem. Det forventes, at den for-
pligtelse vil være der igen i foråret 2021. Det er ikke muligt at fortsætte med de nuværende lyd-
optagelser, da der ikke er administrative ressourcer til det i foråret 2021. Det er et stort tidskræ-
vende stykke arbejde mange steder i huset, som det hidtil har været, og det har ikke fungeret op-
timalt for de studerende. 
 
Studienævnet besluttede, at de obligatoriske fag i foråret 2021 vil blive kørt med streaming (med 
chatmaster) ved siden af undervisningen, og at der vil være fri adgang til linket. Undervisningen 
vil ikke blive optaget og gemt, men kan tilgås på faste undervisningstidspunkter. Ulrike vil samti-
dig undersøge muligheden for at facilitere studiegrupper for studerende på 2. og 4. semester, så 
de studerende for udbytte af dette.  
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Studienævnet besluttede at vente med at tage stilling til, hvordan den alternative undervisning for 
valgfagene skal udbydes til mødet i december 2020.  
  
 
 
 

8. Tværfaglige specialer på cand.merc.(jur.) 
Det er tidligere blevet besluttet, at der skulle laves en mere overskuelig opbygning af de tværfag-
lige specialer på cand.merc.(jur.). Ulrike bad derfor om studienævnets godkendelse af, at det fra 
1/9-2021 vil kunne indføres, at opbygningen af det tværfaglige speciale vil skulle indeholde 15 
ECTS Erhvervsøkonomiske elementer og 15 ECTS Juridiske elementer.  
Studienævnet godkendte Ulrikes indstilling, og der vil hurtigst muligt blive sendt orientering ud til 
de studerende, da studerende optaget pr. 1. februar 2020 og fremefter vil blive omfattet af denne 
ændring. De studerende har brug for oplysningen hurtigt, så de kan nå at indstille sig på det og 
sammensætte deres valgfagspulje efter det.  
 
Selve ændringen af studieordningen kommer med på mødet i december 2020. 

 
 

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

9. Fra eksamensteamet  
Studienævnet godkendte tilføjelse af eksamen i faget European Human Rights udbudt til Ex-
change studerende i eksamensplanen for de ordinære eksaminer for bachelorstuderende.  
 

10. Vintereksamen 2020/2021 
Universitetet indstiller til, at der ved vintereksamen 2020/2021 afholdes skriftlige eksaminer som 
skriftlige stedprøver med fremmøde og mundtlige eksaminer som online eksaminer.  
Studienævnet godkendte denne indstilling.  
 
Studienævnet besluttede ligeledes, at studerende i risikogruppen eller med nærmeste pårørende 
i risikogruppen kan søge om tilladelse til at afvikle deres skriftlige eksamen digitalt. Der vil i den 
forbindelse være krav om, at de studerende skal finde en tilsynsførende, og ansøgningen, inkl. 
alle bilag, skal være studienævnet i hænde inden den 1. december 2020. Studienævnet beslut-
tede i denne forbindelse at uddelegere kompetence til behandling af disse sager til formanden. 
Der vil snarest muligt blive sendt orientering ud til de studerende om ansøgningsfristen.  
 
Studienævnet besluttede desuden også, at studerende, der er smittet eller i karantæne pga. CO-
VID-19, vil kunne søge om at blive afmeldt eksamen, hvis de ikke kan sygemeldes i henhold til 
eksisterende regler.  
 
 

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

11. Studieordninger – fast punkt 
Der var intet under dette punkt.  
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12. Fagbeskrivelser – fast punkt 

Studienævnet havde ingen bemærkninger til følgende orienteringer: 
• Orientering om at Studielederen på vegne af studienævnet har godkendt ændringer i faget 

Sundhedsret.  
• Orientering om at der vil blive lagt orientering ud til de studerende på hjemmesiderne og 

Blackboard om, at eventuelle ændringer i anbefalinger og retningslinjer fra Uddannelses- og 
Forskningsministeriet og sundhedsmyndighederne som følge af COVID-19, kan medføre be-
hov for mindre ændringer i form og tidspunkter ift. angivelserne i fagbeskrivelserne.  

• Orientering fra Studienævn for Erhvervsøkonomi om ændring i fagbeskrivelsen for faget Vi-
deregående kvantitative analyser.  

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

 
13. Dispensationsansøgninger 

 
1 Ansøgning om startmerit 20 / 64118 Kræver yderligere 

behandling 

2 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67768 Imødekommet 

3 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67547 Kræver yderligere 
behandling 

4 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67549 Kræver yderligere 
behandling 

5 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67830 Afslag 

6 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 59112 Afslag 

7 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67164 Kræver yderligere 
behandling 

8 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 67415 Afslag 

9 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 67421 Imødekommet 

10 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 67546 Kræver yderligere 
behandling 

11 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 67587 Imødekommet 

12 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 63187 Imødekommet 

13 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 67131 Delvis imødekom-
met 

14 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 67124 Kræver yderligere 
behandling 

15 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel 20 / 46318 Delvis imødekom-
met 

16 Ansøgning om startmerit 20 / 65429 Afslag 

17 Ansøgning om startmerit 20 / 63240 Afslag 
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18 Ansøgning om startmerit 20 / 67031 Delvis imødekom-
met 

19 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 20 / 30904 Delvis imødekom-
met 

20 Ansøgning om startmerit 20 / 63102 Imødekommet 

21 Ansøgning om startmerit 20 / 63239 Imødekommet 

22 Ansøgning om startmerit 20 / 67264 Kræver yderligere 
behandling 

23 Ansøgning om startmerit 20 / 67265 Imødekommet 

24 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67625 Imødekommet 

25 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67412 Imødekommet 

26 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67412 Imødekommet 

27 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67582 Imødekommet 

28 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 65205 Imødekommet 

29 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67590 Kræver yderligere 
behandling 

30 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 66877 Imødekommet 

31 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67417 Imødekommet 

32 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67251 Imødekommet 

33 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67434 Imødekommet 

34 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67589 Imødekommet 

35 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 66866 Imødekommet 

36 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 66871 Imødekommet 

37 Ansøgning om udsættelse af førsteårsprøven 20 / 67545 Imødekommet 

38 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67441 Imødekommet 

39 Ansøgning om eksamen i udlandet 20 / 65599 Imødekommet 

40 Ansøgning om eksamen i udlandet 20 / 67151 Kræver yderligere 
behandling 

41 Ansøgning om eksamen i udlandet 20 / 67976 Kræver yderligere 
behandling 

42 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 63137 Imødekommet 

43 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67129 Imødekommet 

44 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67246 Kræver yderligere 
behandling 

45 Ansøgning om eksamen i udlandet 20 / 64253 Imødekommet 

46 Ansøgning om eksamen i udlandet 20 / 64253 Imødekommet 

47 Ansøgning om eksamen i udlandet 20 / 65497 Imødekommet 
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48 Ansøgning om eksamen i udlandet 20 / 65501 Imødekommet 

49 Ansøgning om eksamen i udlandet 20 / 65598 Imødekommet 

50 Ansøgning om eksamen i udlandet 20 / 65598 Imødekommet 

51 Ansøgning om eksamen i udlandet 20 / 65601 Imødekommet 

52 Ansøgning om eksamen i udlandet 20 / 65602 Imødekommet 

53 Ansøgning om eksamen i udlandet 20 / 65609 Imødekommet 

54 Ansøgning om eksamen i udlandet 20 / 67584 Imødekommet 

55 Ansøgning om eksamen i udlandet 20 / 67543 Imødekommet 

56 Ansøgning om eksamen i udlandet 20 / 67134 Imødekommet 

57 Ansøgning om eksamen i udlandet 20 / 67127 Imødekommet 

58 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 65608 Imødekommet 

59 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67123 Imødekommet 

60 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67413 Imødekommet 

61 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67594 Imødekommet 

62 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67601 Imødekommet 

63 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67722 Imødekommet 

64 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67121 Imødekommet 

65 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67250 Imødekommet 

66 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 30902 Imødekommet 

67 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67273 Imødekommet 

68 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 67119 Imødekommet 

69 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 66868 Imødekommet 

70 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 66971 Imødekommet 

71 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 67414 Imødekommet 

72 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 67583 Imødekommet 

73 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 65440 Delvis imødekom-
met 

74 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 61245 Imødekommet 

75 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 64251 Imødekommet 

76 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 64030 Imødekommet 

77 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 64427 Imødekommet 

78 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 65499 Imødekommet 

79 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 65499 Imødekommet 

80 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 65603 Imødekommet 

81 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 65607 Imødekommet 
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82 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 65616 Imødekommet 

83 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 67141 Imødekommet 

84 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 66155 Imødekommet 

85 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 67255 Imødekommet 

86 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 66970 Imødekommet 

87 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 67256 Kræver yderligere 
behandling 

88 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 66972 Imødekommet 

89 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 67260 Imødekommet 

90 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 67034 Imødekommet 

91 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 67262 Imødekommet 

92 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 67661 Imødekommet 

93 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 67266 Imødekommet 

94 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 67822 Imødekommet 

95 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 67829 Imødekommet 

96 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 67978 Imødekommet 

97 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 68023 Imødekommet 

98 Ansøgning om startmerit 20 / 57737 Afslag 

99 Ansøgning om startmerit 20 / 64015 Kræver yderligere 
behandling 

100 Ansøgning om startmerit 20 / 65002 Imødekommet 

101 Ansøgning om startmerit 20 / 67748 Afslag 

102 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 67479 Kræver yderligere 
behandling 

103 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 65486 Kræver yderligere 
behandling 

104 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 67166 Kræver yderligere 
behandling 

105 Ansøgning om udsættelse af førsteårsprøven 20 / 67592 Kræver yderligere 
behandling 

106 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 67975 Kræver yderligere 
behandling 

107 Ansøgning om eksamen i udlandet 20 / 67248 Kræver yderligere 
behandling 

108 Ansøgning om startmerit 20 / 270 Delvis imødekom-
met 

 
 

Øvrige sager (§18, stk. 4, nr. 5): 
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14. Eventuelt 

Der var intet under dette punkt.  
 

 
Mødet sluttede kl. 14.25 
 
 
 
På vegne af Studienævn for Jura, 
Med venlig hilsen 
 
Diana B. Vølund 
Studienævnssekretær 
 
Studieadministrationen – SAMF Uddannelse 


