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Ayo bød velkommen til Marcus, der starter som nyt medlem i Studienævnet. 
 

1. Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger 
 
 

Orienteringspunkter:  
 
2. Meddelelser: 

 
Der var ingen kommentarer til følgende meddelelser: 
Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
Udpegning af nye studienævnsmedlemmer (1) 
Godkendelse af formand, næstformand og udpegning af studieleder (2) 
Offentliggørelse af bedømmelser S2020, Studienævn for Erhvervsøkonomi (4) 
Orientering om evaluering (5) 
 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Jura 

Dato og tidspunkt  16. januar 2020 

Sted  O77 

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, Marcus Späth Aagaard, Sabine Jør-
gensen (Studienævnssekretær KA) og Diana B. Midskov (Studie-
nævnssekretær BA).  
 
Christian Frier deltog i punkt nr. 4. 
 

Fraværende med af-
bud 
 
Fraværende uden af-
bud 
 

 
Bassah Khalaf  
 
Vicky Bender Lorenzen (Næstformand)  
 

Mødeleder: 
 

Ayo Næsborg-Andersen 



 

 Side 2 

 
Retningslinjer for optagelser 2020 (3) 
Som udgangspunkt må studerende ikke optage undervisningen. Der kan være ge-
nerelle undtagelser, hvor studerende tilknyttet SPS eller Syddansk Elite kan få tilla-
delse.  
Hvis en studerende skal have adgang til at optage en enkelt undervisningsgang, 
skal den studerende spørge underviseren om tilladelse, og de øvrige studerende i 
lokalet skal informeres om, at der bliver optaget i undervisningen. Endvidere skal 
den studerende skrive under på, at optagelserne er til privat brug og ikke må vises 
til andre.  
 
Meddelelser ud over dagsordenen: 
Sommerskole  
Ulrike orienterede om, at tilmeldingen til sommerskolefag tidligere har skullet ske i 
forbindelse med tilmeldingen til undervisningen i efteråret. Denne tilmeldingsproces 
vil fremadrettet blive flyttet, så den er tilknyttet undervisningstilmeldingen for forårs-
semesteret.  
Ændringen sker, fordi sommerskolefag på andre universiteter ligger klar til tilmel-
ding tidligere, end de gør på SDU, hvis undervisningstilmeldingen først skal ske 
ved tilmeldingen til efterårssemesteret.  
 
Pensum 
EU-ret: 

 Ayo fortalte, at den oplyste bog, Neergaard & Nielsen 7. udgave, er udgået fra for-
laget, og at 8. udgave først udkommer ca. 15/2 2020.  
Undervisningen i faget vil derfor komme til at foregå efter følgende plan: 
- Den første tredjedel af faget – de institutionelle dele – undervises efter det tidli-

gere pensum, der lægges som pdf på fagets Blackboardside. Det drejer som 
om ”grundlæggende EU-ret af Daniel, Elholm, Starup & Steinicke. Denne del 
af pensum er mindst sårbar overfor ændringer i retspraksis. 

- Neergaard & Nielsen 8. udgave er pensum for fagets materielle dele. Herved 
undervises de mest dynamiske dele af EU-retten efter helt opdateret lærebog 

- Pensum vil blive beskrevet nøje på Blackboard  
- Denne orientering af Studienævnet vil blive lagt på Blackboard 

 
De studerende, der allerede har købt 7. udgave af bogen, skal ikke ud og anskaffe 
sig den nye udgave i forbindelse med undervisningen. Hvis det skulle blive nødven-
digt, kan der blive lagt materiale ud til de studerende på Blackboard.  
 
 
Sager behandlet i henhold til høringsrunde: 
Der har ikke været behandlet sager i skriftlig høringsrunde. 
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Sager behandlet af formanden: 
 

1 Ansøgning om godkendelse af startmerit 19 / 76580  Imødekommet 

2 Ansøgning om andre dispensationstyper 19 / 70855  Imødekommet 

3 Ansøgning om andre dispensationstyper 19 / 76818  Imødekommet 

4 Ansøgning om andre dispensationstyper 19 / 77217  Imødekommet 

5 Ansøgning om andre dispensationstyper 19 / 77215  Imødekommet 

6 Ansøgning om andre dispensationstyper 19 / 77226  Imødekommet 

7 Ansøgning om andre dispensationstyper 19 / 77728  Imødekommet 

8 Ansøgning om andre dispensationstyper 19 / 76130  Imødekommet 

9 Ansøgning om andre dispensationstyper 19 / 78113  Imødekommet 

10 Ansøgning om andre dispensationstyper 19 / 76579  Imødekommet 

11 Ansøgning om andre dispensationstyper 19 / 77128  Imødekommet 

12 Ansøgning om andre dispensationstyper 19 / 73104  Imødekommet 

13 Ansøgning om andre dispensationstyper 19 / 74512  Imødekommet 

14 Ansøgning om andre dispensationstyper 19 / 77937  Imødekommet 

15 Ansøgning om andre dispensationstyper 19 / 78114  Imødekommet 

16 Ansøgning om andre dispensationstyper 19 / 78410  Imødekommet 

17 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 266  Imødekommet 

18 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 282  Imødekommet 

19 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 76222  Imødekommet 

20 Ansøgning om andre dispensationstyper 19 / 77297  Imødekommet 

21 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 77257  Imødekommet 

22 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 76092  Imødekommet 

23 Ansøgning om andre dispensationstyper 19 / 76153  Imødekommet 

24 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 70822  Imødekommet 
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Kvalitetssikring og -udvikling af uddannelse og undervisning (§ 18, stk. 4, nr. 1): 
 
3. De studerendes punkt 

Michael havde følgende punkter med fra de studerende på Jura på deltid: 
 

• Eksamensopgaverne er for omfattende; gælder i særdeleshed for forvalt-
ningsret og skatteret. Kan der ansættes en student til at trykprøve, om det 
er muligt at løse opgaven til karakteren 10-12 på den tid, som er til rådig-
hed?  
 
Studienævnets svar: 
Omfanget i eksamensopgaverne er det samme som tidligere år. Da der tid-
ligere år er givet karakteren 12 i faget, finder studienævnet ikke forslaget 
relevant. 

 
• Der er et ønske om nogenlunde samme materialer til rådighed i alle fa-

gene. Helt konkret har der ikke været blended learning videoer i hele 2019 
i faget forfatningsret (2017 holdet havde 30 videoer til rådighed via blended 
learning til samme fag) 
 
Studienævnets svar: 
Studienævnet vil undersøger det nærmere.  

 
• Ønske om flere valgfag på deltid (uden at være nærmere specificeret) 

 
Studienævnets svar: 
I forbindelse med Fremtidens Jurauddannelse vil der blive set på udbuddet 
af valgfagene, og det vil blive undersøgt, hvilke muligheder der er.  

 
• Københavnerne undrer sig over, at de skal møde til eksamen kl. 8. De vil 

gerne have, at eksamen starter kl. 10, så de skal være der en time senere 
og således kan spare udgifter til overnatning. Alternativt at eksamen ligger 
mellem 14-18. 
 
Studienævnets svar: 
Studienævnet oplyser, at det ikke er praktisk muligt at tilrettelægge eksa-
men efter, at de studerende bor længere væk. Eksaminerne bliver planlagt 
efter universitetets rammer for eksamensafholdelse. 

 
• Kritik af underviser i EU-ret. 

 
Studienævnets svar: 
Studienævnet har taget oplysningen til efterretning og vil være opmærk-
somme på faget i forbindelse med evalueringen af faget senere på året. 
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• Adgang til nye fag på Blackboard ved semesterstart. 14 dage inden start 

har man stadig ikke fået åbnet eller fået en detail undervisningsplan, hvil-
ket gør det vanskeligt at være forberedt til første undervisningsgang. 
 
Studienævnets svar: 
Studienævnet finder ikke, at det er hensigtsmæssigt, at de studerende skal 
læse materiale og løse opgaver før første undervisningsgang, når der ikke 
kan garanteres adgang til fagene i Blackboard i god tid. Ulrike vil under-
søge mulighederne for at ændre på dette  

 
• Alle hjælpemidler til rådighed ved eksamen: De videoer (forelæsninger og 

blended learning), som er ligger på platformen er vel hjælpemiddel og må 
anvendes til eksamen? Det kræver hovedtelefoner, fordi der er lyd. Til ek-
samen i familie- og arveret i 2020 måtte man gerne i lokale U66, men 
måtte ikke i lokale U64. Må man, eller må man ikke? 
 
Studienævnets svar: 
Optagelserne fra undervisningen må ikke bruges som hjælpemiddel i eksa-
menssituationen.  
Studienævnet undersøger muligheden for at præcisere dette i fagbeskri-
velserne.  

 
• Der efterspørges rettevejledninger til tidligere eksamensopgaver. Når man 

er overladt til sig selv og undervisningen i EU-ret er mangelfuld, så mang-
ler man rettevejledning for at kunne se, hvorvidt man er på vej i den rigtige 
retning eller ej. Dette gælder også de andre fag. 
 
Studienævnets svar: 
Hvis der findes rettevejledninger i et fag, så er de offentliggjort. Det er ikke 
et krav at disse skal foreligge, da det er en faglig vurdering, og dermed er 
det op til fagansvarlig, at vurdere, om der skal være rettevejledninger i de 
enkelte fag.  

 
• Der er flere på Færøerne, som efterspørger et ønske om at eksamen star-

ter en time senere, da de er en time bagefter og derfor skal møde til eksa-
men allerede kl. 7. 
 
Studienævnets svar: 
Studienævnet oplyser, at det ikke er praktisk muligt at tilrettelægge eksa-
men efter, at de studerende bor længere væk. Eksaminerne bliver planlagt 
efter universitetets rammer for eksamensafholdelse. 
Ligeledes er det ikke muligt at udlevere eksamensopgaven på et andet 
tidspunkt til studerende på Færøerne eller andre steder, da eksamensop-
gaven skal være tilgængelig for alle studerende på faget på samme tid.  
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• Den intro, som de studerende modtager første gang, kunne med fordel 
lægges op på streamingplatformen, således de studerende kan se den. 
Hvis de ikke er i lokalet første dag eller ser synkront, så har de ikke ad-
gang til den og dermed kunne man eliminere nogle af de spørgsmål som 
bliver besvaret ved introduktionen/velkomsten. 
 
Studienævnets svar: 
Ulrike undersøger muligheden for dette.  

 
 
4. Assurance of Learning (AoL) og AACBS Akkreditering  

Ayo bød velkommen til Christian Frier, der deltog i dette punkt. Christian deltog, 
fordi han står for at udvikle dette punkt, som en del af hans pædagogikum.  
 
I forbindelse med akkreditering skal vi fastsætte nogle mål for, hvor mange der op-
fylder målene i forbindelse med kompetenceprofilen, når de er færdige med vores 
uddannelser.  
Og herefter skal det kunne måles.  
 
Ulrike fremlagde ideer til læringsmål på HA(jur.) og cand.merc.(jur.)-uddannelserne, 
og studienævnet godkendte disse.  
 
Ulrike oplyste, at der snart vil skulle gennemføres samme proces for Jura BA og 
cand.jur.-uddannelserne, og at det vil være hensigtsmæssigt, at disse vil være me-
get lig dem, der foreligger på HA(jur.) og cand.merc.(jur.). Studienævnet godkendte 
herefter samme læringsmål for Jura BA og cand.jur.-uddannelserne.  
 
 

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

5. Fra eksamensteamet  
Der var intet under dette punkt. 

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

6. Studieordninger – fast punkt 
HA(jur.) 2018-studieordningen  
 
Ulrike orienterende om, at aftagerpanelet er skeptisk overfor det projektorienterede 
forløb på bacheloren. Derfor er det besluttet, at fjerne projektet og tilføje faget: In-
troduction to banking law and finansial law, 5 ECTS, som vil være et integreret fag i 
stedet for projektet.  
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Ligeledes finder Studienævn for Erhvervsøkonomi ikke, at faget Corporate Finance 
er et velegnet fag til uddannelsen, og derfor genindføres faget Finansiering 10 
ECTS igen.  
 
Ændringerne i studieordningen vil komme til at gælde fra 5. semester for stude-
rende indskrevet på 2018-studieordningen.  
 
Studienævnet godkendte ovenstående ændringer med virkning fra 1. september 
2020. 
 
 

7. Fagbeskrivelser – fast punkt 
Forretningsforståelse for jurister.  
Studienævnet godkendte en skitsen for et nyt fag Forretningsforståelse for jurister 
med bemærkning om, at det skal undersøges, om det ønskede undervisningsforløb 
er praktisk muligt i forhold til lokalerne. Dermed kan der arbejdes videre med en 
fagbeskrivelse for faget.  
  

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

 
8. Dispensationsansøgninger 

 
1 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 19 / 74671 Imødekommet 

2 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag 19 / 76075 Afslag 

3 Ansøgning om Startmerit 19 / 76072 Imødekommet 

4 Ansøgning om andre dispensationsansøgninger 19 / 48772 Ikke relevant 

5 Ansøgning om andre dispensationsansøgninger 19 / 74263 Afslag 

6 Ansøgning om andre dispensationsansøgninger 19 / 74262 Kræver yderligere behandling 

7 Ansøgning om andre dispensationsansøgninger 19 / 78409 Afslag 

8 Ansøgning om andre dispensationsansøgninger 20 / 280 Afslag 

9 Ansøgning om andre dispensationsansøgninger 20 / 286 Afslag 

10 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 76582 Kræver yderligere behandling 

11 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 19 / 68064 Imødekommet 

12 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 20 / 465 Imødekommet 

13 Ansøgning om Startmerit 20 / 267 Delvis 

14 Ansøgning om Startmerit 19 / 74511 Imødekommet 



 

 Side 8 

15 Ansøgning om Startmerit 19 / 62018 Imødekommet 

16 Ansøgning om Startmerit 19 / 74508 Imødekommet 

17 Ansøgning om Startmerit 19 / 78179 Imødekommet 

18 Ansøgning om Startmerit 19 / 76093 Imødekommet 

19 Ansøgning om andre dispensationsansøgninger 19 / 75560 Imødekommet 

20 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag 19 / 77686 Imødekommet 

21 Ansøgning om andre dispensationsansøgninger 20 / 257 Imødekommet 

22 Ansøgning om andre dispensationsansøgninger 20 / 272 Imødekommet 

23 Ansøgning om andre dispensationsansøgninger 20 / 261 Imødekommet 

24 Ansøgning om andre dispensationsansøgninger 20 / 275 Kræver yderligere behandling 

25 Ansøgning om Startmerit 19 / 74513 Kræver yderligere behandling 

26 Ansøgning om Startmerit 20 / 336 Kræver yderligere behandling 

27 Ansøgning om særlige prøvevilkår 19 / 72252 Ikke relevant 

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

 
9. Eventuelt 

Der var intet under dette punkt.  
 

 
 
Mødet sluttede kl.  14.24 
 
 
På vegne af Studienævn for Jura, 
Med venlig hilsen 
 
 
Diana Bredal Midskov 
Studienævnssekretær 
 
Studieadministrationen – SAMF Uddannelse 


