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1. Godkendelse af referat 

Udsættes til næste møde.  
 

Orienteringspunkter: 
                           
2. Meddelelser: 

 
Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
Der var ingen bemærkninger til denne meddelelse.   
 
Orientering om ændring af Eksamensbekendtgørelsen (1) 
Der er kommet en ændring i Eksamensbekendtgørelsen, ændringen kan tolkes sådan, at der 
skal findes en anden løsning end tilsynsførende hvis prøverne skal køres digitalt igen.  
Ulrike oplyste, at der i udgangspunktet vil blive afholdt skriftlige stedprøver ved vintereksamen 
2020/2021. 
 
 
Meddelelser ud over dagsordenen: 
Aftagerpanelmøde.  
Ulrike orienterede om, at der, den 1. oktober 2020, blev afholdt aftagerpanelmøde for Jura BA og 
cand.jur.-uddannelserne (via zoom) her blev den nye jurauddannelse drøftet. Medlemmerne i 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Jura 

Dato og tidspunkt  6. oktober 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, Peter Weile, Ni-
els Skovmand Rasmussen, Sabine Jørgensen (Studienævnssekre-
tær KA) og Diana B. Midskov (Studienævnssekretær BA).  
 

Fraværende med af-
bud 
 
Fraværende uden af-
bud 
 

Marcus Späth Aagaard 

Mødeleder: 
 

Ayo Næsborg-Andersen 
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aftagerpanelet var meget positivt stemt over for ændringerne og bød ind med ideer til hvilke yder-
ligere tiltag, der kunne tænkes ind.  
 
Seminar  
Ulrike fortalte, at der ligeledes har været afholdt et seminar, hvor de fagansvarlige og nogle un-
dervisere på de obligatoriske fag på jurauddannelsen drøftede, hvordan vi får fagene til at ”tale 
sammen og samarbejde” i den nye Jurauddannelse. Det er blevet besluttet at der vil blive fulgt 
op på dette ca. hvert ½ år efter indførelsen af uddannelsen.  
 
Sager behandlet i henhold til høringsrunde: 
 
Sager behandlet af formanden: 
 

1 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 60625 FM.godkendt 

2 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 61595 FM.godkendt 

3 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 61863 FM.godkendt 

4 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 63043 FM.godkendt 

5 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 63271 FM.godkendt 

6 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 63552 FM.godkendt 

7 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 63977 FM.godkendt 

8 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 63526 FM.godkendt 

 
Sager behandlet af Studielederen: 
 

1 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 60913 Imødekommet 

2 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 60893 Imødekommet 

3 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 60962 Imødekommet 

4 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 60965 Imødekommet 

5 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 60993 Delvist imøde-
kommet 

6 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 61149 Imødekommet 

7 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 61240 Imødekommet 

8 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 61183 Imødekommet 

9 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 61298 Imødekommet 

10 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 61301 Imødekommet 

11 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 61304 Imødekommet 
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12 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 61262 Imødekommet 

13 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 61307 Imødekommet 

14 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 61425 Imødekommet 

15 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 61308 Imødekommet 

16 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 61427 Imødekommet 

17 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 61428 Imødekommet 

18 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 61431 Imødekommet 

19 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 61950 Imødekommet 

20 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 61953 Imødekommet 

21 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 61959 Imødekommet 

22 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 61596 Imødekommet 

23 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 61597 Imødekommet 

24 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 62034 Imødekommet 

25 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 62043 Imødekommet 

26 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 62038 Imødekommet 

27 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 62049 Imødekommet 

28 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 62061 Imødekommet 

29 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 62259 Imødekommet 

30 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 62262 Imødekommet 

31 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 62274 Imødekommet 

32 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 62759 Imødekommet 

33 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 62439 Imødekommet 

34 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 62530 Imødekommet 

35 Ansøgning om andre dispensationer 20/62531 Imødekommet 

36 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 62760 Imødekommet 

37 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 62761 Imødekommet 

38 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 62762 Imødekommet 

39 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 62817 Imødekommet 

40 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 62553 Imødekommet 
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41 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 62710 Afslag 

42 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 63113 Imødekommet 

43 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 63129 Imødekommet 

44 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 63133 Imødekommet 

45 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 63162 Imødekommet 

46 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 63777 Imødekommet 

47 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 64247 Imødekommet 

48 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 64248 Imødekommet 

49 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 64250 Imødekommet 

50 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 62295 Imødekommet 

51 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 62432 Afslag 

 
 

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

Michael oplyste, at nogle studerende har fået indtryk af, at forelæserne bliver ansat for sent, da 
der ikke har været lagt informationer ud om fagene eller om, hvad de studerende skal læse fra 
gang til gang. Det virker til at underviserne ikke er klædt ordentligt på i forhold til om undervisnin-
gen skal være online eller fysisk.  
Ulrike tog kommentarerne til efterretning og oplyste, at alle undervisere bør vide om deres fag er 
online eller med fysisk undervisning, da de er orienteret om dette. Ulrike vil overveje, hvordan der 
kan være en større kvalitetssikring på dette område.  
 
Vicky oplyste, at der har været talt om problemer i forhold til den optagede undervisning og dem, 
der deltager i undervisningen og spurgte ind til, om dette er en udfordring i forhold til persondata-
reglerne.  
Ulrike oplyste, at det ikke har noget med persondatareglerne at gøre, og at de studerende, der 
får adgang til undervisningen, har søgt om tilladelse og har haft en god grund til det.  
Der har været mange, der har søgt om adgang til lydoptagelserne og systemerne har skullet ud-
vikles fra bunden. Ansøgningerne skal samtidig igennem flere led og det kan tage lidt tid inden, 
der gives adgang.  
 
Peter spurgte ind til, hvorfor rettevejledningerne ikke bliver offentliggjort umiddelbart efter eksa-
men.  
Ulrike oplyste at rettevejledningerne ikke bliver offentliggjort før efter eksamen er færdig rettet og 
klagefristen er udløbet. Desuden bliver vejledningerne samlet sammen og lagt ud i puljer af prak-
tiske årsager, derfor kan det opleves, som om rettevejledningen kommer ud lang tid efter eksa-
men.  
 



 

 Side 5 

 
4. Opfølgning på situationen omkring Coronakrisen 

Ulrike oplyste, at der er kommet retningslinjer fra Ministeriet i dag, og det vil ikke længere være 
muligt at afvikle undervisningen uden afstandskrav. Ulrike arbejder på en løsning af, hvordan un-
dervisningen skal planlægges som følge af disse regler.  
 
Grundlæggende vil det være samme krav om afstand, der vil komme til at være gældende i for-
året, og dette vil der blive taget højde for i forbindelse med planlægningen af denne undervis-
ning, som er i gang i øjeblikket.  
 
Studienævnet sætter meget stor pris på den flexibilitet det giver, at man kan lave online og fysisk 
undervisning.  
 

5. Forløb om bæredygtighed 
Ulrike orienterede om, at der er kommet et ønske fra direktionen om at der indføres et forløb om 
bæredygtighed i studieordningerne. Ulrike er ved at undersøge sagen nærmere og dette vil 
komme til diskussion på et senere tidspunkt, når der foreligger en afklaring af dette.  
 

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

6. Fra eksamensteamet  
Der var intet under dette punkt.  
 

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

7. Studieordninger – fast punkt 
Studienævnet drøftede mulige sammensætninger til fagene i Førsteårsprøven på den nye Jura 
bacheloruddannelse.  
Punktet vil blive taget op igen på mødet i november og Ulrike vil lave et udkast over kombinati-
onsmulighederne, som studienævnet kan tage stilling til.  

 
8. Fagbeskrivelser – fast punkt 

Studienævnet godkendte følgende fagbeskrivelser for foråret 2021: 
 

Fagtitel Studie Ændringer 
Domsanalyse Jura BA Ændringer i: 

Anbefalede forudsætninger, Formål 
og sigte, Indhold, Litteratur, Under-
visningsform, Arbejdsbelastning, 
Beskrivelse af udprøvning 

Markedsret Jura BA 
HA(jur.) 

Ændringer i: 
Formål og sigte, Litteratur og Eks-
tern kommentar 

International Human Rights 
(deltid) 

Cand.jur. Ændringer i:  
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Aim and purpose, content, Leaning 
goals, Teaching method og wor-
kload, ændring af prøveformen 

Virksomhedsbeskatning Cand.jur. valgfag 
Cand.merc.(jur.) 
valgfag 

Ændringer i: 
Formål og sigte (smårettelser), fær-
digheder, kompetence, litteratur, un-
dervisningsform, antal undervis-
ningstimer, arbejdsbelastning og 
prøveform. 

 
 
Der mangler forsat noget afklaring i fagene Sundhedsret og Obligationsret, disse fag vil derfor 
blive sendt til godkendelse i skriftlig høring, når de ligger klar.  

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

 
9. Dispensationsansøgninger 

 
1 Ansøgning om godkendelse af startmerit 20 / 61267 Imødekommet 

2 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 20 / 30904 Delvist imødekom-
met 

3 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 61245 Kræver yderligere 
behandling 

4 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 63187 Kræver yderligere 
behandling 

5 Ansøgning om godkendelse af startmerit 20 / 63102 Kræver yderligere 
behandling 

6 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 39989 Kræver yderligere 
behandling 

7 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 64117 Afslag 

8 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 61295 Imødekommet 

9 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 63469 Afslag 

10 Ansøgning om godkendelse af startmerit 20 / 60906 Afslag 

11 Ansøgning om godkendelse af startmerit 20 / 61235 Afslag 

12 Ansøgning om godkendelse af startmerit 20 / 61233 Afslag 

13 Ansøgning om godkendelse af startmerit 20 / 62037 Afslag 

15 Ansøgning om godkendelse af startmerit 20 / 57088 Imødekommet 

16 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 60900 Imødekommet 

17 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 63248 Imødekommet 
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18 Ansøgning om udsættelse af førsteårsprøven 20 / 64025 Imødekommet 

19 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 63244 Imødekommet 

20 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 61287 Imødekommet 

21 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 63377 Imødekommet 

22 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 64018 Imødekommet 

23 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 61956 Imødekommet 

24 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 62030 Imødekommet 

25 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 62031 Imødekommet 

26 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 62035 Imødekommet 

27 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 62278 Imødekommet 

28 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 63189 Imødekommet 

29 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 63123 Ikke relevant 

30 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 60902 Imødekommet 

31 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 60936 Imødekommet 

32 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 61249 Imødekommet 

33 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 62039 Imødekommet 

34 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 62280 Imødekommet 

35 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 63470 Imødekommet 

36 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 60223 Imødekommet 

37 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 61300 Imødekommet 

38 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 61864 Imødekommet 

39 Ansøgning om eksamen i udlandet 20 / 62771 Imødekommet 

40 Ansøgning om eksamen i udlandet 20 / 63118 Imødekommet 

41 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 62292 Imødekommet 

43 Ansøgning om godkendelse af startmerit 20 / 63105 Imødekommet 

45 Ansøgning om godkendelse af startmerit 20 / 62032 Afslag 

48 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 60021 Imødekommet 

49 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 61954 Imødekommet 

50 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 594648 Ikke relevant 
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Øvrige sager (§18, stk. 4, nr. 5): 

 
10. Eventuelt 

 
Valg til studienævnet: 
Ayo gjorde opmærksom på, at der snart er valg til studienævnene og opfordrede derfor de stude-
rende til at reklamere lidt for det og evt. finde en anden kandidat, hvis de ikke selv ønsker at stille 
op igen.  
 
Praksis: 
Diana oplyste, at der i Studieadministrationen har været en snak om praksis, offentliggørelse af 
praksis på nettet og hvordan studienævnene ønsker at diskutere dette. Studienævnet ønsker 
ikke et fast punkt på dagsordenen, der hedder praksis, men vil tage emnerne op, når de er rele-
vante. I forhold til praksis på nettet, vil dette blive sat på dagsordenen til diskussion på et senere 
møde.  

 
Mødet sluttede kl.  14.37 
 
 
 
På vegne af Studienævn for Jura, 
Med venlig hilsen 
 
Diana B. Vølund 
Studienævnssekretær 
 
Studieadministrationen – SAMF Uddannelse 


