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1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 

Orienteringspunkter: 
 
2. Meddelelser: 

 
Der var ingen bemærkninger til følgende punkter: 
Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
Orientering om pulje til studerendes arbejde med FN’s verdensmål (1) 
Orientering om nye bekendtgørelser (2) 
 
Meddelelser ud over dagsordenen: 
Intet under dette punkt.  
 
Sager behandlet i henhold til høringsrunde: 
Studienævnet har i skriftlig behandlet en høring om afskaffelse af uddannelsesloftet. 
 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Jura 

Dato og tidspunkt  18. februar 2020 

Sted  O99 

Inviterede  Ayo Næsborg-Andersen (Formand), Ulrike Fleth-Barten (Studiele-
der), Vicky Bender Lorenzen (Næstformand), Jakob Feddersen, Mi-
chael Holm Madsen, Morten Kjær, Niels Skovmand Rasmussen, 
Peter Weile, Bassah Khalaf, , Sabine Jørgensen (Studienævnsse-
kretær KA) og Diana B. Midskov (Studienævnssekretær BA).  
 
 

Fraværende med af-
bud 
 
Fraværende uden af-
bud 
 

Marcus Späth Aagaard 
 
 

Mødeleder: 
 

Ayo Næsborg-Andersen 



 

 Side 2 

Sager behandlet af formanden: 
 
1 Ansøgning om Forhåndsgodkendelse af merit 19 / 70089 Imødekommet 

2 Ansøgning om Forhåndsgodkendelse af merit 20 / 2946 Imødekommet 

3 Ansøgning om startmerit 20 / 4710 Imødekommet 

4 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 259 Imødekommet 

5 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 260 Imødekommet 

6 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 458 Imødekommet 

7 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 647 Imødekommet 

8 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 500 Imødekommet 

9 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 653 Imødekommet 

10 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 651 Imødekommet 

11 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 1400 Imødekommet 

12 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 2376 Imødekommet 

13 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 2448 Imødekommet 

14 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 4185 Imødekommet 

15 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 4186 Imødekommet 

16 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 4309 Imødekommet 

17 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 4522 Imødekommet 

18 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 5061 Imødekommet 

19 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 3296 Imødekommet 

20 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 4602 Imødekommet 

21 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 4828 Imødekommet 

22 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 2384 Imødekommet 

23 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 4420 Imødekommet 

24 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 5429 Imødekommet 

25 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 5432 Imødekommet 

26 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 4296 Imødekommet 

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



 

 Side 3 

Michael orienterede om, at der er ønske fra en deltidsstuderende om, at underviningen startes op 
så tidligt som muligt.  
Studienævnet har forståelse for udfordringerne og der tages højde for det, i det omfang, det kan 
lade sig gøre. Der er på nuværende tidspunkt kun et lokale til rådighed pr. semester til al under-
visningen på Jura bacheloruddannelsen på deltid.  

 
4. Afskaffelse af uddannelsesloftet 

Ulrike orienterede om, at uddannelsesloftet er fjernet og det nu igen er muligt for, at de stude-
rende kan tage flere uddannelser. Tidligere var der en meritordning for studerende fra HA(jur.) til 
jura BA på heltid, denne meritordning ligger nu på deltidsuddannelsen. 
Ulrike ønskede at høre studienævnet mening om at genindføre meritordningen på heltidsuddan-
nelsen. Studienævnet udtrykte en overvejende skepsis mod evt. genindføring af meritordningen 
på heltidsuddannelsen.   
 
 

5. Status på fremtidens Jurauddannelse 
Ulrike orienterede om, at projektet er nået til et punkt, hvor der er nedsat en implementerings-
gruppe. Gruppen har arbejdet med at lave en præsentation til instituttet og de fagansvarlige 
 
Studienævnet godkendte implementeringsgruppens forslag, med bemærkninger om, at der skal 
være fokus på de udfordringer, der kommer i forhold til andre studier, deltid og ha(jur.) ved indfø-
relsen af den nye opbygning af Jura uddannelsen.  
 
Ulrike tager studienævnets input med tilbage til arbejdet i implementeringsgruppen.  
 
 

6. Vejledning om fjerneksamen 
Ulrike orienterede om, at der er lavet en opdatering i vejledning om fjerneksamen.  
Studienævnet diskuterede hvad man gør, hvis skype-forbindelsen ikke kan oprettes, men der 
godt kan oprettes telefonisk forbindelse til den studerende og besluttede, at vejledningen skal 
rettes til i forhold til dette også. 
 

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

7. Fra eksamensteamet  
Intet under dette punkt.  
 

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

8. Studieordninger – fast punkt 
Studienævnet godkendte studieordninger for optag pr. 1. september 2020 for følgende uddannel-
ser: 

Jura BA 

Jura BA på deltid 

HA(jur.) 
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cand.jur. 

cand.jur. på deltid 

cand.merc.(jur.) 

Erhvervskandidaten.  

 
Yderligere godkendte studienævnet ændringer i følgende studieordninger: 

cand.jur. 2012 studieordning 

cand.merc.(jur.) 2018 studieordningen 

Erhvervskandidat, 2018 studieordningen 

cand.jur. på deltid 2017 studieordningen 

cand.merc.(jur.) 2012 studieordningen 

Studieordningerne blev godkendt med bemærkning om at Studienævnet ikke ønsker at fast-
holde, at de studerende kan skrive, afsluttende opgaver på tysk og fransk.  
 
Fejl i ECTS angivelse for faget Juridisk metode i studieordningen for Jura BA på deltid, juridisk 
metode står som 10 ECTS. struktur og progresion, rettes til. 
 

 
9. Fagbeskrivelser – fast punkt 

Fagbeskrivelser for efteråret 2020 til godkendelse. 
 
Studienævnet godkendte følgende fagbeskrivelser uden bemærkninger.  
 
Titel Ændringer  

Arbejdsret Ændringer i ekstern kommentar 
Arbejdsret Ændringer i ekstern kommentar 

 
Artikelskrivning  Ændringer i undervisningsform. 
Banking and Financial Markets 
Law 

Ændringer i skemalagt undervisning og timebelastningen fra 
35 til 30 KT. 

Civilproces og anden konfliktløs-
ning 

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

Erhvervsøkonomisk Seminar Ingen ændringer udover de generelle, som fremgår under 
dette skema.  

EU-ret Ændring I indlevering af besvarelse, uddybende information, 
litteratur og ekstern kommentar 
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Titel Ændringer  

European Human Rights Ændring i Teaching method, identification, Assignment hand-
over, Assignment handin, Additional information og External 
comment 

European Human Rights Ændring i Teaching method, identification, Assignment hand-
over, Assignment handin, Additional information og External 
comment 

Familie- og arveret Ændringer i indlevering af besvarelse, uddybende information 
og ekstern kommentar. 

Familie- og arveret Ændringer i indlevering af besvarelse, uddybende information 
og ekstern kommentar. 

Folkeret Ændring i litteratur og ekstern kommentar 
Forvaltningsret 
 

Ændring i fagansvarlig, indlevering af besvarelse, uddybende 
information og ekstern kommentar 

Forvaltningsret 
 

Ændringer i formål og sigte, indhold, målbeskrivelse, målbe-
skrivelse færdigheder, kompetence, Litteratur og undervis-
ningsform, indlevering af besvarelse, uddybende information 
og ekstern kommentar 

Generelt tværfagligt erhvervs-
projekt 

Varighed er ændret fra 1 til 2. semester.  

International Human Rights 
(hverdag) 

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

International private law and in-
ternational trade law 

Ændringer i literatur, Additional information, Description of 
exam and External comment.   

International Private Law and In-
ternational Trade Law 

Ændringer i recommended prerequisites, content, literatur, 
workload, duration, Additional information, description of exam 
and external comment 

International Trade Law Dispu-
tes 

Ændringer i formål og sigte, indhold, viden, færdigheder, ske-
malagte timer og arbejdsbelastning fra 27 til 35 KT. 

Introduction to Banking and Fi-
nancial Markets Law 

Nyt fag 

Juridisk og Erhvervsøkonomisk 
Seminar 

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

Juridisk Seminar 
 

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

Kandidatspeciale cand.jur. Ingen ændringer udover de generelle, som fremgår under 
dette skema. 

Kandidatspeciale 
cand.merc.(jur.) 

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

Kandidatspeciale deltid Ingen ændringer udover de generelle, som fremgår under 
dette skema. 

Kapitalselskaber Ændring i prøveform fra skriftlig til mundtlig prøve. 
Ændring i arbejdsbelastningen. 

Kollektiv arbejdsret Ændringer i formål og sigte, litteratur, skemalagt undervisning 
fra 27 til 30 KT og arbejdsbelastning.  
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Titel Ændringer  

Kreditsikring og civil tvangsfuld-
byrdelse 

Ændring i formål og sigte, indhold, målbeskrivelse - færdighe-
der, målbeskrivelse – kompetencer, undervisningsform, antal 
undervisningstimer, arbejdsbelastning, tidsmæssig placering, 
indlevering af besvarelse, uddybende information, beskrivelse 
af udprøvning og ekstern kommentar 

Kriminalret Ændringer i indlevering af besvarelse, uddybende information 
og ekstern kommentar. 

Kriminalret Ændring i indlevering af besvarelse, uddybende information og 
ekstern kommentar 

Kriminologi Mindre ændring i formål og sigte. 
Lejeret Ændring i litteratur. 
Markedsret Ændring i uddybende information, ekstern kommentar og in-

tern kommentar 
Miljøret Ændringer i formål og sigte. 

Ekstern kommentar: Bemærkning om Miljøregulering og sam-
fund ikke må følges er slettet. Faget udbydes ikke. 

Moot Court – Written part, 10 
ECTS 

Ændring i duration and external comment 

Moot Court – Written part, 5 
ECTS 

Ændring i duration og external comment 

Moot Court, Written Part (KA) 
 

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

Moot Court, Written Part (talent) 
(KA) 

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

Persondataret  Ændringer i obligatoriske forudsætninger om at man ikke kan 
frameldes faget, ændringer i formål og sigte, litteratur og un-
dervisningsform. 

Projektorienteret forløb 10 ECTS 
(KA) 

Varighed er ændret fra 1 til 2. semester  

Projektorienteret forløb 20 ECTS 
(KA) 

Varighed er ændret fra 1 til 2. semester. 

Regulating competition in the 
EU 

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

Regulating competition in the 
EU 

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

Regulering af fast ejendom Ændring i varighed, uddybende information, beskrivelse af ud-
prøvning og ekstern kommentar.  

Rekonstruktions- og insolvens-
procesret 

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

Rets- og kontraktøkonomi Ingen ændringer udover de generelle, som fremgår under 
dette skema. 

Retshistorie, retsfilosofi og rets-
sociologi 

Ændring i indlevering af besvarelse, varighed og ekstern kom-
mentar  
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Titel Ændringer  

Selskabsret Ændring i indlevering af besvarelse, uddybende information og 
ekstern kommentar 

Selskabsret Ændring i arbejdsbelastning, indlevering af besvarelse, uddy-
bende information, ekstern kommentar og intern kommentar    

Seminar (KA) 
 

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

Skatteret Ændringer i indhold, færdigheder, kompetencer, litteratur, un-
dervisningsform, skemalagte time, og arbejdsbelastning fra 45 
til 39 KT. 

Skatteret (deltid) Ændringer i indhold, færdigheder, kompetencer, litteratur og 
undervisningsform 

Skilsmisseret Nyt fag på deltid.  
Faget udbydes i efterårssemesteret 

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

Socialret (hverdag) Ingen ændringer udover de generelle, som fremgår under 
dette skema. 

Specialiseret tværfagligt er-
hvervsprojekt – med fokus på 
Erhvervsøkonomi 

Ændring i anslag og varighed er ændret fra 1 til 2. Semester. 

Specialiseret tværfagligt er-
hvervsprojekt – med fokus på 
Jura 

Ændring i anslag og varighed er ændret fra 1 til 2. Semester. 

Straffuldbyrdelse Ændring i formål og sigte.  
Udbudsret (hverdag) Ingen ændringer udover de generelle, som fremgår under 

dette skema.  
Videregående erstatningsret Ændring i litteratur, udlevering af opgave, indlevering af besva-

relse, uddybende information, beskrivelse af udprøvning og 
ekstern kommentar 

Videregående erstatningsret Ændring i litteratur, undervisningsform, udlevering af opgave, 
Indlevering af besvarelse, uddybende information, beskrivelse 
af udprøvning, prøveform og ekstern kommentar  

Videregående forvaltningsret Ny fagtitel. 
Ændring i formål og sigte, indhold, viden, færdigheder, kompe-
tencer, prøveform og litteratur. 

 
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 til-
meldt 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 ud-
prøvning.  
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Den studerende skal selv sørge for at tilmelde sig omprøven i faget via studenter selvbetje-
ningen 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 ud-
prøvning”.  
Følgende tekst er sat ind under feltet: “Eksamensbestemmelser” -> “Indlevering af besva-
relse”: 
“Elektronisk aflevering via Digital Eksamen”. 
Følgende tekst er sat ind under feltet: “Eksamensbestemmelser” -> “Indlevering af besva-
relse”: 
“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.” 
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  

 
 Der var i studienævnet spørgsmål til om Juridisk Institut har gjort sig en overvejelse omkring ud-

buddet af valgfag, så man kan konkurrere med fx KU. Ulrike oplyste, at det er med i overvejel-
serne omkring den ny jurauddannelse og der vil komme en ny valgfagsoversigt til godkendelse 
forventeligt i efteråret. Det er ønsket at forsøge at spænde bredt, så de studerende selv kan 
sammensætte deres ønskede profil. Samtidig er man nødt til at tage hensyn til det antal stude-
rende der er på uddannelserne og den mulighed der er for at udbyde fag.  

 
  

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

10. Dispensationsansøgninger 
 

1 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 4304 Afslag 

2 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 4418 Afslag 

3 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 4702 Afslag 

4 Ansøgning om eksamen i udlandet 20 / 644 Kræver yderligere be-
handling 

5 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 4284 Afslag 

6 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 74021 Afslag 

7 Ansøgning om andre dispensationer 19 / 74035 Afslag 

8 Ansøgning om startmerit 20 / 1235 Imødekommet 

9 Ansøgning om startmerit 20 / 3114 Imødekommet 
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10 Ansøgning om startmerit 20 / 4466 Imødekommet 

11 Ansøgning om startmerit 20 / 270 Kræver yderligere be-
handling 

12 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 4295 Imødekommet 

13 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 2380 Imødekommet 

14 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 5070 Imødekommet 

15 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 4287 Imødekommet 

16 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 4302 Imødekommet 

17 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 3143 Sagen er trukket af den 
studerende 

18 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 4291 Imødekommet 

19 Ansøgning om udsættelse af førsteårsprøven 20 / 4422 Imødekommet 

20 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 20 / 2908 Kræver yderligere be-
handling 

21 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 4696 Kræver yderligere be-
handling 

22 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 4662 Kræver yderligere be-
handling 

23 Ansøgning om udsættelse af førsteårsprøven 20 / 4307 Kræver yderligere be-
handling 

 
 
 

Øvrige sager (§18, stk. 4, nr. 5): 
 

11. Eventuelt 
 Michael meddelte, at han muligvis er inhabil til kvote 2 samtalerne.  
 
 
Mødet sluttede kl.  14.05 
 
 
På vegne af Studienævn for Jura, 
Med venlig hilsen 
 
 
Diana Bredal Midskov 
Studienævnssekretær 
 
Studieadministrationen – SAMF Uddannelse 


