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1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

Orienteringspunkter: 
 
2. Meddelelser: 

 
Udpegning af suppleant (2) 
Jøren Ullits er blevet indstillet som suppleant i studienævnet. Jøren skal indtræde, når Bassah 
går på barsel.  
 
Orientering om gennemførelse af undervisningen i EU-ret på Jura deltid E2020 (3) 
Der er blevet fundet en ny underviser til 3 lørdage ud af 5 på Jura på deltid. 
 
Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 
Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
Udvælgelseskriterier og adgangskrav til kandidatuddannelserne (1) 

 
 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Jura 

Dato og tidspunkt  8. september 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, Peter Weile, Marcus Späth Aagaard, Ni-
els Skovmand Rasmussen, Sabine Jørgensen (Studienævnssekre-
tær KA) og Diana B. Midskov (Studienævnssekretær BA).  
 
Christian Frier deltog i punkt 7. 
 

Fraværende med af-
bud 
 
Fraværende uden af-
bud 
 

Michael Holm Madsen 

Mødeleder: 
 

Ayo Næsborg-Andersen 
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Meddelelser ud over dagsordenen: 
Ulrike informerede om, at der er konstateret et smittetilfælde med Covid-19 på HA(jur.)-uddan-
nelsen. Derfor er studerende på 3. semester på uddannelsen sendt hjem i uge 37. Der er sendt 
besked ud til de studerende allerede i weekenden. 
Ulrike oplyser, at der efterfølgende gik rygter om, at der var studerende, der alligevel ville møde 
op til den fysiske undervisning i faget Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse mandag formiddag.  
Dette resulterede i ekstra information til de studerende på holdene om, at de ikke må deltage i 
undervisningen, og at fremmødemodellen er baseret på at de overholder reglerne. Samtidig blev 
der orienteret om, at disciplinærreglerne ville kunne træde i kraft, hvis de studerende ikke over-
holder reglerne. Disse disciplinærregler kan være advarsel, midlertidig bortvisning 1 eller 2 se-
mestre eller permanent bortvisning. Som opfølgning på dette gik Institutlederen ned i undervis-
ningen og gjorde opmærksom på, at studerende på de pågældende hold ikke måtte deltage i un-
dervisningen.  
 
Sager behandlet i henhold til høringsrunde: 
Studienævnet har i skriftlig høring behandlet forslag til skærpelser i adgangskrav og udvælgel-
seskriterier.  
 
Sager behandlet af formanden: 
 

1 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 28659 FM. godkendt 

2 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 31643 FM. godkendt 

3 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 31935 FM. godkendt 

4 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 31936 FM. godkendt 

5 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 34038 FM. godkendt 

6 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 34046 FM. godkendt 

7 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 34039 FM. godkendt 

8 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 34040 FM. godkendt 

9 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 34045 FM. godkendt 

10 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 34041 FM. godkendt 

11 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 34042 FM. godkendt 

12 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 35582 FM. godkendt 

13 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 35146 FM. godkendt 

14 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 35147 FM. godkendt 

15 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 35160 FM. godkendt 

16 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 35186 FM. godkendt 

17 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 35187 FM. godkendt 
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18 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 35162 FM. godkendt 

19 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 35223 FM. godkendt 

20 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 36037 FM. godkendt 

21 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 36034 FM. godkendt 

22 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 36103 FM. godkendt 

23 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 36094 FM. godkendt 

24 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 9511 FM. godkendt 

25 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 38230 FM. godkendt 

26 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 40287 FM. godkendt 

27 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 52579 FM. godkendt 

28 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 52567 FM. godkendt 

29 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 52574 FM. godkendt 

30 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 52578 FM. godkendt 

31 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 55068 FM. godkendt 

32 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 52576 FM. godkendt 

33 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 52606 FM. godkendt 

34 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 53587 FM. godkendt 

35 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 54419 FM. godkendt 

36 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 55006 FM. godkendt 

37 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 55025 FM. godkendt 

38 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 55233 FM. godkendt 

39 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 56059 FM. godkendt 

40 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 56060 FM. godkendt 

41 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 57109 FM. godkendt 

42 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 57680 FM. godkendt 

43 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 57684 FM. godkendt 

44 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 57687 FM. godkendt 

45 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 57892 FM. godkendt 

46 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 59111 FM. godkendt 
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47 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 59115 FM. godkendt 

48 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 59867 FM. godkendt 

49 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 59875 FM. godkendt 

50 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 60044 FM. godkendt 

51 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 60046 FM. godkendt 

52 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 60145 FM. godkendt 

53 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 60172 FM. godkendt 

54 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 60318 FM. godkendt 

55 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 60375 FM. godkendt 

56 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 38057 FM. godkendt 

57 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 38061 FM. godkendt 

58 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 46317 FM. godkendt 

59 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 46482 FM. godkendt 

60 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 23616 FM. godkendt 

61 Ansøgning om framelding til fag og eksamen efter fri-
sten 

20 / 35684 FM. godkendt 

62 Ansøgning om framelding til fag og eksamen efter fri-
sten 

20 / 35688 FM. godkendt 

63 Ansøgning om framelding til fag og eksamen efter fri-
sten 

20 / 38350 FM. godkendt 

64 Ansøgning om framelding til fag og eksamen efter fri-
sten 

20 / 55243 FM. godkendt 

65 Ansøgning om framelding til fag og eksamen efter fri-
sten 

20 / 57919 FM. godkendt 

66 Ansøgning om framelding til fag og eksamen efter fri-
sten 

20 / 59225 FM. godkendt 

67 Ansøgning om framelding til fag og eksamen efter fri-
sten 

20 / 59657 FM. godkendt 

68 Ansøgning om forhåndsgodk. alt. SDU fag 20 / 59114 FM. godkendt 

69 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 31937 FM. godkendt 

70 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 34048 FM. godkendt 

71 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 35149 FM. godkendt 

72 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 35167 FM. godkendt 

73 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 36083 FM. godkendt 
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74 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 38020 FM. godkendt 

75 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 46474 FM. godkendt 

76 Udsættelse af førsteårsprøven 20 / 37325 FM. godkendt 

77 Udsættelse af førsteårsprøven 20 / 38525 FM. godkendt 

78 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 34047 FM. godkendt 

79 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 36758 FM. godkendt 

80 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 38231 FM. godkendt 

81 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 46392 FM. godkendt 

82 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 46481 FM. godkendt 

83 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 46458 FM. godkendt 

84 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 42340 FM. godkendt 

85 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 46460 FM. godkendt 

86 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 46464 FM. godkendt 

87 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 46469 FM. godkendt 

88 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 46470 FM. godkendt 

89 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 46476 FM. godkendt 

90 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 46478 FM. godkendt 

91 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 52570 FM. godkendt 

92 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 54418 FM. godkendt 

93 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 58834 FM. godkendt 

94 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 59113 FM. godkendt 

95 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 60319 FM. godkendt 

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

 
Michael har skriftligt forud for mødet gjort opmærksom på følgende:  
 
Læseplan 
Der er ikke modtaget en læseplan for faget international Private Law and International Trade Law 
på deltid. Ulrike arbejder på, at den hurtigst muligt kommer.  
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Peter:  
Peter bagte op, at der kunne være kulturbestemt udfordringer med at afkode Eksamen, fx mundt-
lig eksamen uden hjælpemidler, formulering af en skriftlig opgave, endvidere kan det være svært 
at deltage i en mundtlig eksamen uden hjælpemidler for nogle studerende og det kan derfor give 
en ulige udprøvning. 
Ayo oplyste, at der i henhold til bekendtgørelserne skal være varierede eksamensformer på ud-
dannelserne, og det vil derfor ikke kunne lade sig gøre at indrette et særskilt forløb.  
Studienævnet blev enige om, at det kan overvejes om der skal være en bedre kvalitetssikring af 
en skriftlig eksamensopgave. Ulrike vil tage punktet med tilbage på instituttet og vende det med 
kollegerne der.  
 

4. Opfølgning på situationen omkring Coronakrisen 
Studienævnet diskuterede evalueringen af forårets online undervisning.  
Studienævnet tilslutter sig de oplevelser, der er fremkommet i evalueringen og finder, at det pas-
ser meget godt med de retningslinjer omkring minimumskrav, der blev lagt.  
 

5. Minimumskrav til fjernundervisning 
Ulrike orienterede om, at der i foråret blev bedt om, at vi nedsatte et minimumskrav.  
Der har efterfølgende været snak om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at have samme krav på 
alle uddannelserne på fakultetet.  
 
Studienævnet var, på baggrund af den fremsendte oversigt over de forskellige krav, enige om, at 
der ikke skal være fælles krav for alle uddannelserne. Dog ønskes der et kendskab til hinandens 
krav.  
Studienævnet finder det ikke nødvendigt at ændre i forhold til de krav vi allerede der allerede er 
opsat.  
 

6. Optagelser på dagstudiet 
Studienævnet har modtaget henvendelser fra studerende, der gerne vil vide, hvorfor der ikke gi-
ves adgang til både online og streaming af de fag, der kører enten med fuld fremmødeundervis-
ning eller delvis fremmøde- og onlineundervisning.  
 
Studienævnet finder, at det er vigtigt med en så normal undervisning som muligt. Derfor  
besluttede studienævnet, at der ikke foretages optagelser af den undervisning, der kører online 
eller via streaming, da de studerende kan følge dem live. De øvrige fag bliver der lavet lydopta-
gelse af. Disse optagelser kan man få adgang til, hvis man er i risikogruppen for Covid-19,  
ved at søge studienævnet via SPOC. 
 
Studienævnet diskuterede problematikken omkring fysiske øvelsestimer, og Ulrike vil undersøge 
muligheden for ligeledes at streame disse, så studerende i risikogruppen ikke skal gå glip af 
øvelsestimerne  
   

7. Bedømmelsesskemaer til afsluttende opgaver 
Ulrike orienterende om, at Christian Frier har udarbejdet bedømmelsesskemaer til afsluttende 
opgaver. I forbindelse med akkreditering, skal det måles, om de studerende lever op til færdighe-
der og kompetencer som fremgår af studieordningen.  
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Studienævnet gennemgik skemaerne. Christian arbejder videre på at få skemaerne færdige.  
 

8. Forslag til frister på bachelorprojekter 
Der har været forvirring om, hvornår det 2. og 3. prøveforsøg i bachelorprojekterne går i gang, 
hvis den studerende ikke bestå i det første forsøg. Studienævnet godkendte dermed at følgende 
frister indsættelse i fagbeskrivelserne fra E20 og fremefter.  

Sommer: 
1. prøveforsøg: 2. fredag i maj 
2. prøveforsøg: 2. fredag i august  
3. prøveforsøg: 2. fredag i november (2. fredag i december, hvis der har været afholdt forsvar i 
august). 

Vinter:  
1. prøveforsøg: 2. fredag i december. 
2. prøveforsøg: 2. fredag i marts  
3. prøveforsøg: 2. fredag i juni (2. fredag i august, hvis der har været afholdt forsvar i marts). 
 
Afleveres bacheloropgaven ikke inden for de nævnte frister, bliver den studerende automatisk 
tilmeldt omprøven i direkte forlængelse af det 1. (eller 2.) forsøg. Vejledertildelingen og emne-
valget er fortsat bindende på 2. og 3. forsøg.  

9. Status på SMU 2019 
Der skal hvert andet år gennemføres en studiemiljøundersøgelse og i den forbindelse udarbej-
des der handleplaner. Studienævnet gennemgik de tidligere udarbejdede handleplaner og be-
sluttede at fastholde de punkter, der fremgår af handleplanerne. Dog var studienævnet enige om, 
at det vil være svært at ændre på alle tingene, når både studerende og personale er spredt pga. 
Covid-19.  
 

10. Studieintensitet august 2020 
Studienævnet diskuterede resultatet af studieintensiteten for foråret 2020.  
Studienævnet var enige om, at det er svært at sætte et nøjagtigt antal timer for studiet på, og det 
derfor ofte vil blive et tal, der ikke er tænkt så meget over fra den studerendes side.  
Studienævnet besluttede derfor, at den fremtidige handlingsplan skal være tydeliggørelse overfor 
de studerende af, hvordan de opgør de timer, de bruger på studiet, Fx ved et direkte eksempel 
på, hvordan dette kan tælles det op.  
 

11. ECTS-belagt tværfaglighedskrav ved cand.merc.(jur.)-specialer 
De tværfaglige specialer i cand.merc.(jur.)-uddannelsen har ført til ret mange usikkerheder. Stu-
dienævnet diskuterede derfor, om det forsat skal være et krav i uddannelsen.  
Studienævnet var enige om, at de gerne vil gerne fastholde et tværfagligt speciale, men med mu-
lighed for at have en bi vejleder med til forsvaret.  
 
Punktet tages op igen på et senere møde 
 

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

12. Fra eksamensteamet  
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Der var intet under dette punkt.  
 

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

13. Studieordninger – fast punkt 

Dekanen har gdkendt de reviderede studieordninger for: 

1. cand.jur., årgang 2012 til og med 1. februar 2020 
2. cand.jur. deltid, årgang 2017 til og med 1. februar 2020 
3. cand.jur. erhvervskandidaten, årgang 2018 til og med 1. februar 2020 
4. cand.merc.(jur.), årgang 2012 til og med 1. februar 2018 
5. cand.merc.(jur.), årgang 2018 til og med 1. februar 2020 

 
14. Fagbeskrivelser – fast punkt 

Kriminalret 
Orientering om at der er kommet en ny fagansvarlig i faget Kriminalret.  
 
Kriminalret på deltid i E20: 
Der er en fejl angående øvelsestimerne i f fagbeskrivelsen. Fejlen bliver rettet næste gang fag-
beskrivelsen indkaldes.  

 
Fagbeskrivelser for F21 
Studienævnet godkendte nedenstående fagbeskrivelser inkl. ændringer for foråret 2021.  
 
Bachelorfag: 
 

Titel Studie Ændringer 

Aktuelle udviklinger og udfor-
dringer I folkeretten 

Jura BA Ændringer: 
Undervisningssprog, Eksamenssprog, Litteratur og 
Ekstern kommentar 

Bachelorprojekt Jura BA på deltid Ændringer i: 
Tidmæssig placering 

Bachelorprojekt - Jura BA Jura BA Ændringer i: 
Bachelorprojekt – HA(jur.) Juri-
disk 

HA(jur.) Tidmæssig placering 

EU-ret Jura BA 
HA(jur.) 
 

Ændringer i: 
Indhold, Litteratur, Ekstern kommentar 

Folkeret, deltid Jura BA på deltid Ændringer i: 
Litteratur og Ekstern kommentar 

Forfatningsret Jura BA på deltid Ændringer i: 
Ekstern kommentar 
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Forvaltningsret Jura BA på deltid Ændringer i: 
Formål og sigte, Indhold, Målbeskrivelse – færdig-
heder, Litteratur og Ekstern kommentar 

Industriøkonomi og konkurren-
ceret 

HA(jur.) Ændringer i: 
Undervisningsform, Antal undervisningstimer pr. 
uge, Arbejdsbelastning og Ekstern kommentar  

Kreditsikring og civil tvangs-
fuldbyrdelse 

Jura BA på deltid Ændringer i: 
Målbeskrivelse – viden, Målbeskrivelse – færdighe-
der, Målbeskrivelse – kompetencer, Litteratur, Un-
dervisningsform, Arbejdsbelastning og Ekstern 
kommentar 

Kriminalitet, straf og kriminal-
præventive strategier 

Jura BA Ændringer i: 
Formål og sigte, Målbeskrivelse – viden, Litteratur 
og Ekstern kommentar 
 

Marketing og markedsførings-
ret 

HA(jur.) Ændringer i: 
Litteratur, Eksamensbestemmelser og Ekstern kom-
mentar  

Moot Court, Oral Part (talent) Jura BA 
HA(jur.) 

Ændringer i: 
Ekstern kommentar 

Obligationsret Jura BA 
HA(jur.) 

Ændringer i: 
Målbeskrivelse – færdigheder,  

Obligationsret Jura BA på deltid Ændringer i: 
Ekstern kommentar 

Retshistorie, retsfilosofi og 
retssociologi 

Jura BA på deltid Ændringer i: 
Ekstern kommentar 

Tinglysning Jura BA Ændringer i: 
Målbeskrivelse – viden, Litteratur og Ekstern kom-
mentar 

Retshjælp og juridisk sagsbe-
handling i praksis 

Jura BA – valgfag Ændringer i: 
Formål og sigte, Undervisningsform og ekstern 
kommentar 

 
Kandidatfag: 
 

Titel Studie Ændringer 

Banking and Financial Markets 
Law 

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

Ændringer i: 
Antal undervisningstimer 

Civilproces og anden konflikt-
løsning (deltid) 

Cand.jur. obl.  
Cand.merc.(jur.) 
valgfag. 

Ændringer i: 
Formål og sigte og ekstern kommentar 

Drafting Contracts Cand.jur. valgfag Ændringer i: 
Formål, Indhold og Ekstern kommentar 
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Titel Studie Ændringer 

Cand.merc.(jur.) 
valgfag 

Forretningsforståelse for juri-
ster 

Cand.jur. obl.   

Forsikringsret Cand.jur. valgfag 
Cand.merc.(jur.) 
valgfag 

Ændringer i: 
Antal undervisningstimer pr. Uge og Ekstern 
kommentar 

Immaterialret (deltid) Cand.jur. valgfag 
Cand.merc.(jur.) 
valgfag 

Ændringer i: 
Målbeskrivelse og Antal undervisningstimer pr. 
uge,  

International Transport Law Cand.jur. valgfag 
Cand.merc.(jur.) 
valgfag 

Ændringer i: 
Ekstern kommentar 

Kriminologi (deltid) 
 

Cand.jur. valgfag Ændringer i: 
Indhold og Antal undervisningstimer pr. uge.  

Køb og salg af virksomheder Cand.jur. valgfag 
Cand.merc.(jur.) 
valgfag 

Ændringer i: 
Litteratur, Tidsmæssig placering og Ekstern 
kommentar 

Moms- og afgiftsret  Cand.jur. valgfag 
Cand.merc.(jur.) 
valgfag 

Ændringer i: 
Litteratur, Antal undervisningstimer pr. uge, Ar-
bejdsbelastning og Ekstern kommentar 

Moot Court, oral part (talent) Cand.jur. valgfag 
Cand.merc.(jur.) 
valgfag 

Ingen ændringer  

Persondataret Cand.jur. valgfag 
Cand.merc.(jur.) 
valgfag 

Ændringer i:  
Udbudstermin, obligatoriske forudsætninger, ind-
hold, litteratur, undervisningsform, arbejdsbelast-
ning,  

Politiret 
 

Cand.jur. valgfag Ingen ændringer 

Skilsmisseret 
 

Cand.jur. valgfag Ændringer i:  
Undervisningsform,  Eksamensbestemmelser og 
Ekstern kommentar 

Strafferet, proces og praksis 
 

Cand.jur. valgfag Ingen ændringer 

Strafferetlig regulering af er-
hvervslivet 

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

Ingen ændringer 

Udlændingeret Cand.jur. valgfag 
Cand.merc.(jur.) 
valgfag 

Ændringer i: 
Antal undervisningstimer pr. Uge, Arbjedsbelast-
ning og Ekstern kommentar 

Udlændingeret (Deltid) 
 

Cand.jur. Ændringer i: 
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Titel Studie Ændringer 

Målbeskrivelse – færdigheder, Litteratur, Under-
visningsform, arbejdsbelastning og Ekstern kom-
mentar 

Videregående ansættelsesret Cand.jur. valgfag 
Cand.merc.(jur.) 
valgfag 

Ændringer i: 
Hjælpemidler og Ekstern kommentar 

 
 
 
Følgende fag fortsætter fra Efterårssemesteret, og opdateres derfor ikke med mindre 
fagansvarlig har specifikke ændringer: 

 
Titel Studie Ændringer 

Artikelskrivning Cand.jur. valgfag 
Cand.merc.(jur.) 
valgfag 

 

Erhvervsøkonomisk seminar 
 

Cand.merc.(jur.) 
valgfag 

 

Generelt tværfagligt erhvervspro-
jekt 

Cand.merc.(jur.) 
obl.  

 

Juridisk og erhvervsøkonomisk 
seminar 

Cand.merc.(jur.) 
valgfag 

 

Juridisk seminar 
 

Cand.merc.(jur.) 
valgfag 

 

Kandidatspeciale 
 

Cand.jur. Opdateret vedr. anslag jf. mail fra 
Ole. Dog gældende fra nu. 

Kandidatspeciale 
 

Cand.jur. deltid + 
EK 

Opdateret vedr. anslag jf. mail fra 
Ole. Dog gældende fra nu. 

Kandidatspeciale 
 

Cand.merc.(jur.) Opdateret vedr. anslag jf. mail fra 
Ole. Dog gældende fra nu. 

Projektorienteret forløb 10 ECTS Cand.jur. valgfag  
Projektorienteret forløb 20 ECTS Cand.jur. valgfag  
Seminar (cand.jur.) 
 

Cand.jur. valgfag  

Specialiseret tværfagligt er-
hvervsprojekt med fokus på er-
hvervsøkonomi 

Cand.merc.(jur.) 
obl. 

 

Specialiseret tværfagligt er-
hvervsprojekt med fokus på jura 

Cand.merc.(jur.) 
obl. 
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Ansøgninger fra studerende (§18, stk. 4, nr. 4): 

 
15. Dispensationsansøgninger 

 
1 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 58690 Delvist imødekom-

met 

2 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 57500 Afslag 

3 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 59188 Afslag 

4 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 19200 Afslag 

5 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 19200 Afslag 

6 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 25632 Afslag 

7 Ansøgning om startmerit 20 / 55238 Afslag 

8 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 29739 Afslag 

9 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 20 / 58693 Afslag 

10 Ansøgning om startmerit 20 / 59628 Afslag 

11 Ansøgning om startmerit 20 / 46398 Afslag 

12 Ansøgning om startmerit 20 / 52609 Afslag 

13 Ansøgning om startmerit 20 / 55022 Afslag 

14 Ansøgning om startmerit 20 / 58831 Afslag 

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

16 Ansøgning om startmerit 20 / 46404 Delvist imødekom-
met 

17 Ansøgning om startmerit 20 / 52568 Delvist imødekom-
met 

18 Ansøgning om startmerit 20 / 55021 Delvist imødekom-
met 

19 Ansøgning om startmerit 20 / 46399 Delvist imødekom-
met 

20 Ansøgning om startmerit 20 / 52572 Delvist imødekom-
met 

21 Ansøgning om startmerit 20 / 36702 Delvist imødekom-
met 

22 Ansøgning om startmerit 20 / 46477 Delvist imødekom-
met 

23 Ansøgning om startmerit 20 / 46401 Delvist imødekom-
met 
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24 Ansøgning om startmerit 20 / 46457 Delvist imødekom-
met 

25 Ansøgning om startmerit 20/55270 Delvist imødekom-
met 

26 Ansøgning om startmerit 20 / 46459 Imødekommet 

27 Ansøgning om startmerit 20 / 52569 Delvist imødekom-
met 

28 Ansøgning om startmerit 20 / 56781 Delvist imødekom-
met 

29 Ansøgning om startmerit 20 / 46407 Delvist imødekom-
met 

30 Ansøgning om startmerit 20 / 57685 Afslag 

31 Ansøgning om startmerit 20 / 59015 Delvist imødekom-
met 

32 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 35686 Imødekommet 

33 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 59648 Imødekommet 

34 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 55980 Imødekommet 

35 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 56057 Imødekommet 

36 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 59189 Imødekommet 

37 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 59397 Imødekommet 

38 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 59645 Imødekommet 

39 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 60012 Imødekommet 

40 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 60513 Imødekommet 

41 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 57682 Imødekommet 

42 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 20 / 57176 Imødekommet 

43 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel 20 / 53608 Imødekommet 

44 Ansøgning om startmerit 20 / 46320 Imødekommet 

45 Ansøgning om startmerit 20 / 46388 Imødekommet 

46 Ansøgning om startmerit 20 / 46391 Imødekommet 

47 Ansøgning om startmerit 20 / 46463 Imødekommet 

48 Ansøgning om startmerit 20 / 53581 Imødekommet 

49 Ansøgning om startmerit 20 / 53582 Imødekommet 

50 Ansøgning om startmerit 20 / 54416 Imødekommet 

51 Ansøgning om startmerit 20 / 55283 Imødekommet 
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52 Ansøgning om startmerit 20 / 56784 Imødekommet 

53 Ansøgning om startmerit 20 / 57089 Imødekommet 

54 Ansøgning om startmerit 20 / 57154 Imødekommet 

55 Ansøgning om startmerit 20 / 57303 Imødekommet 

56 Ansøgning om startmerit 20 / 57304 Delvist imødekom-
met 

57 Ansøgning om startmerit 20 / 59678 Delvist imødekom-
met 

58 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 38224 Imødekommet 

59 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 57302 Imødekommet 

60 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 58713 Imødekommet 

61 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 58714 Imødekommet 

62 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 59301 Imødekommet 

63 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 59646 Imødekommet 

64 Ansøgning om udsættelse af førsteårsprøven 20 / 59631 Imødekommet 

65 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 24436 Imødekommet 

66 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 46461 Imødekommet 

67 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 58686 Imødekommet 

68 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 58701 Imødekommet 

70 Ansøgning om startmerit 20 / 57736 Delvist imødekom-
met 

71 Ansøgning om startmerit 20 / 54417 Afslag 

73 Ansøgning om startmerit 20 / 52573 Imødekommet 

74 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 60314 Imødekommet 

75 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 42728 (om-
prøve) /  
20 / 42730 (an-
nullering) 

Imødekommet 

76 Ansøgning om startmerit 20 / 38542 Delvist imødekom-
met 

77  Ansøgning om startmerit 20 / 38542 Delvist imødekom-
met 

 
Ayo orienterede om, at Ulrike har uddelegeret behandlingskompetencen for de sager, der drejer 
sig om adgang til lydoptagelser pga. risikogruppe og Covid-19 til Ayo.  
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Øvrige sager (§18, stk. 4, nr. 5): 
 

16. Eventuelt 
Ayo orienterede om, at hun går på orlov i  oktober, november og december pga. et forsknings-
projekt på CBS, men hun varetager stadig sin funktion som formand.  

 
 
 
Mødet sluttede kl. 15.42.  
 
 
 
På vegne af Studienævn for Jura, 
Med venlig hilsen 
 
Diana B. Vølund 
Studienævnssekretær 
 
Studieadministrationen – SAMF Uddannelse 


