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1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
 

Orienteringspunkter: 
 
2. Meddelelser: 

Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
Journalistik påpeger i et referat, at det er mere svært at komme i kontakt med de studerende via 
Itslearning kontra Blackboard. Studienævn for Jura tilslutter sig denne bemærkning 
 
Orientering omkring SDU Valg 2021 (1) 
Ayo orienterede om, at alle medlemmer i studienævnet er på valg både studenterrepræsentanter 
og VIP-repræsentanter  
Som studerende bliver man valgt for 1 kalenderår og som VIP-repræsentant bliver man valgt for 
4 år.  
 
Ayo opfordrede medlemmerne til at genopstille og lave en kandidatliste til opstillingen. 
 
 
Orientering om udstedelse af ændringsbekendtgørelser (2) 
Der var ingen bemærkninger til denne meddelelse. 
 
 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Jura 

Dato og tidspunkt  12. oktober 2021 kl. 12.15 

Sted  O94 

Inviterede  Ayo Næsborg-Andersen (Formand), Ulrike Fleth-Barten (Studie-
leder), Jakob Feddersen (Næstformand), Michael Holm Mad-
sen, Anders Varberg Lumholdt, Niels Skovmand Rasmussen og 
Sparghi Hamidi, Sabine Jørgensen (Studienævnssekretær KA) og 
Diana B. Midskov (Studienævnssekretær BA).  
 

Fraværende med af-
bud 
 

Michael Holm Madsen, Jøren Ullits og Morten Kjær 
 
 

Mødeleder: 
 

Ayo Næsborg-Andersen 
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Orientering vedr. kvote 2 (3) 
Ayo orienterede om, at der ikke er kommet svar på den henvendelse, som er sendt til Direktio-
nen. Der vil komme yderligere orientering, når det kommer.  
 
I foråret 2022 skal der igen gennemføres Unitest i forbindelse med kvote 2 optagelsen. Det vil 
komme til at tage ca. 2 md før alle testene er gennemført. Derfor vil Unitesten være den, der 
danner grundlag for indkaldelse af kvote 2-samtalerne. De 20 bedste fra Unitesten vil blive tilbudt 
en studieplads på Jura BA, og det samme gælder de 5 bedste på HA(jur.).  
 
Meddelelser ud over dagsordenen: 
 
Sager behandlet i henhold til høringsrunde: 
Studienævnet har i skriftlig høring godkendt eksamensplanen for bacheloruddannelserne for ek-
samen i semesteret (arbejdsret og markedsret i november) uden bemærkninger.  
 
Sager behandlet af formanden: 
 
1 Forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag Kandidat 21 / 58492 FM.godkendt 

2 Forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag Kandidat 21 / 58495 FM.godkendt 

3 Ansøgning om andre dispensationer Bachelor 21 / 55725 FM.godkendt 

4 Ansøgning om framelding til fag og eksamen efter fristen Kandidat 21 / 56473 FM.godkendt 

5 Ansøgning om andre dispensationer Kandidat 21 / 57321+57322 FM.godkendt 

6 Ansøgning om tilmelding til fag og eksamen efter fristen Kandidat 21 / 58539 FM.godkendt 

7 Ansøgning om andre dispensationer Kandidat 21 / 60266 FM.godkendt 

8 Ansøgning om andre dispensationer Kandidat 21 / 60421 FM.godkendt 

9 Ansøgning om andre dispensationer Kandidat 21 / 60983 FM.godkendt 

 
Sager behandlet af studielederen: 
 
1 Ansøgning om andre dispensationer Kandidat 21 / 54354 Imødekommet 

2 Ansøgning om andre dispensationer Kandidat 21 / 60152 Afslag 

3 Ansøgning om andre dispensationer Kandidat 21 / 60460 Afslag 

4 Ansøgning om andre dispensationer Kandidat 21 / 60483 Afslag 

 
 

Kvalitetssikring og -udvikling af uddannelse og undervisning (§ 18, stk. 4, nr. 1): 
 
3. Adgang til undervisning i forbindelse med individuel studieaktivitet 

Studienævnet besluttede, at de studerende, der skal bestå en individuel studieaktivitet i Juridisk 
metode og Folkeret kan få adgang til heltidsfagenes sider på Itslearning. Dette gælder også for 
de studerende på deltidsuddannelsen.  
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4. Drøftelse af meritordningen for HA(jur.) til Jura bacheloruddannelsen på deltid 
Ulrike og Ayo kigger på sammensætningen af meritordningen og punktet tages op igen på næste 
møde. 
 
Studienævnet besluttede, at studerende, der indskrives på meritordningen fremadrettet, vil skulle 
søge om merit for tidligere beståede valgfag, for at sikre at det er juridiske valgfag, der overføres 
til uddannelsen.   
Fremover vil studerende skulle søge merit for valgfag ved optagelse på meritordningen og disse 
vil blive sat ind i studieordningen på samme måde som obligationsret fra efteråret 2022.  
 

5. Diskussion af praksis for merit/fritagelse for Skatteret 
Der har tidligere kunnet gives merit for faget Skatteret på cand.jur.-uddannelsen, da indholdet i 
faget på HA(jur.)-bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen i Jura indholdsmæssigt var det 
samme. Faget Skatteret er udfaset med 2014-studieordningen på HA(jur.)-uddannelsen og stu-
dienævnet besluttede derfor at ændre praksis således, at der fremad vil kunne gives merit, hvis 
faget er bestået på HA(jur.)-uddannelsen på SDU før 2014 og ellers gives der ikke længere merit 
for faget Skatteret på baggrund af faget Skatteret bestået på bachelorniveau. 
 

6. Klage vedr. HA(jur.)-uddannelsen 
Ulrike orienterede om, at hun har afholdt møde med de studerende, der har fremsendt klagen. 
Der er primært klaget over de erhvervsøkonomiske fag og planlægningen af eksamen af disse. 
Studielederen for Erhvervsøkonomi vil derfor tage klagepunkterne med på deres studienævns-
møde og undersøge mulighederne for en løsning.  
 
Grundlæggende blev der efterspurgt mere undervisning i matematik og der vil blive set på mulig-
heden for at få dette ind i uddannelsen.  
 
Studienævnet finder, at det er en velunderbygget klage og følger op på det med Studienævn for 
Erhvervsøkonomi.  

 
Ulrike orienterede samtidig om, at der har været afholdt eksamen i faget Finansiering. Eksamen 
var placeret samtidig med undervisningen i International Private Law and International Trade 
Law. Desværre blev undervisningen i faget ikke optaget denne dag, og der vil blive derfor blive 
tilbudt ekstraordinær undervisning i faget.  
Desværre var der samtidig problemer med systemerne, fra systemejerne, i eksamen i faget Fi-
nansiering og denne vil ligeledes blive placeret igen på et senere tidspunkt, da denne måtte af-
brydes.  
 

7. AoL-opfølgning 
Studienævnet har i studieordningen i kompetenceprofilen defineret nogle mål for, hvad de stude-
rende kan efter gennemførelse af uddannelserne. 
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Der har været nedsat en uvildig komite, bestående af Christian Frier, Lone Hansen og Peter Sta-
rup der har gennemgået data fra de rubricer, der er lavet og er kommet med en tilbagemelding 
på dette.  
 
Komitéen finder resultaterne tilfredsstillende, og Studienævn for Jura tilslutter sig denne hold-
ning. Enkelte anbefalinger om bedre information accepteres og dem følges der op på. Komitéen 
ser en generel overperformance på alle uddannelser. Komiteen foreslår at ændre inddelingen af 
de tre kategorier over/under/på forventet niveau. Studienævnet tilslutter sig komiteens forslag.  
 
Over forventet niveau vil fremover kun dække over karakteren 12 (tidligere 10 og 12). 
På forventet niveau vil fremover dække over karaktererne 7 og 10 (tidligere 4 og 7). 
Under forventet niveau fil fremover dække over karaktererne -3, 00, 02 og 4 (tidligere -3 og 00). 
  
Studienævnet sender deres tak til AOL-komitéen for et godt og grundigt arbejde.  
 

8. Lokalesituationen på SDU 
Ulrike orienterede om, at der er mangel på lokaler på SDU. Der forventes ingen nye lokaler. 
Dette medfører udfordringer, da undervisningen i nogle fag vil blive placeret sent på dagen, hvor 
de studerede har svært ved at bevare koncentrationen igennem hele forelæsningen fx fra kl. 16-
19.  
 
Lokale U 48A har der i dette semester været et stort problem og Anders oplyser, at de stude-
rende får ondt i ryggen af at sidde i lokalet pga. sæderne og manglende benplads. Der er ligele-
des en dårlig udluftning i lokalet. Ulrike oplyser, at lokalet vil blive ombygget i næste semester.  
 
Ulrike og Ayo vil på vegne af studienævnet og med direkte input fra studerende lave en skrivelse 
til Direktionen.  
 
Faget European human Rights, på deltid, er ikke omlagt til online undervisning. Dette giver ligele-
des udfordringer, da meget få eller slet ingen af de studerende dukker op til undervisningen og 
underviserne har derfor været nødt til at tilbyde de opgaver, som de skulle lave i undervisningen 
som hjemmeopgaver. Studienævnet overvejer, om der skal laves en ændring i faget.  
 

9. De studerendes punkt 
Anders oplyser at, at der er kommet bemærkninger om at der er for meget læsning pr. undervis-
ningsgang i faget Selskabsret. De studerende mener, at der er for meget læsning kontra under-
visningstimer. Studienævnet vurderede at der ikke er for meget læsning i faget, da pensum ligger 
inden for de retningslinjer som studienævnet tidligere har fastsat om antal sider pr. ECTS. 
 
Sparghi spurgte ind til om underviserne ikke må sende PowerPoints fra forelæsningerne ud 
til de studerende med det samme, da der nogle gange går lang tid efter en forelæsning, før 
disse modtages. Ayo oplyser, at det er en ekstra service som underviseren yder, og at de 
studerende ikke har krav på at modtage de anvendte PowerPoints og at der ikke er en fast 
regel, men at man evt. kan tale med den enkelte fagansvarlige/underviser.  
Ayo henviser ligeledes til, at de studerende kunne have gavn af mere noteteknik.  
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Eksamensplanlægning (§18, stk. 4, nr. 3): 

 
10. Fra eksamensteamet  

Der var intet under dette punkt.  
 

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

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

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

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

 
13. Dispensationsansøgninger 

 
 

1 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 21 / 58496 Afslag 

2 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 21 / 58758 Afslag 

3 Ansøgning om startmerit 21 / 60513 Delvis imødekommet 

4 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 56845 Afslag 

7 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 61616 Afslag 

8 Ansøgning om framelding til fag og eksamen efter fristen 21 / 57752 Afslag 

9 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 60653 Imødekommet 

10 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 59410 Imødekommet 

11 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 59411 Imødekommet 

12 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 60159 Imødekommet 

13 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 60519 Afslag 

14 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 59919 Afslag 

15 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 59922 Afslag 

16 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 60501 Afslag 

17 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 60678 Imødekommet 

18 Ansøgning om startmerit 21 / 54787 Afslag 

19 Ansøgning om startmerit 21 / 58669 Afslag 
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20 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt SDU-fag 21 / 56825 Afslag 

21 Ansøgning om startmerit 21 / 57687 Afslag 

22 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 56598 Afslag 

23 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 57108 Afslag 

24 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 57107 Afslag 

25 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 21 / 53498 Delvis imødekommet 

26 Ansøgning om startmerit 21 / 56843 Afslag 

27 Ansøgning om startmerit 21 / 60172 Delvis 

28 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 60657 Delvis 

29 Ansøgning om startmerit 21 / 56124 Imødekommet 

30 Ansøgning om startmerit 21 / 58683 Imødekommet 

31 Ansøgning om startmerit 21 / 60651 Imødekommet 

32 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 58684 Imødekommet 

33 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt SDU-fag 21 / 60666 Imødekommet 

34 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 21 / 60839 Imødekommet 

35 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 58667 Imødekommet 

36 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 58493 Imødekommet 

37 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 57724 Imødekommet 

38 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 59168 Imødekommet 

39 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 57726 Imødekommet 

40 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 57728 Imødekommet 

41 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 57703 Imødekommet 

42 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 60505 Imødekommet 

43 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 60649 Imødekommet 

44 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 57707 Imødekommet 

45 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 60837 Imødekommet 

46 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 53184 Afslag 

47 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 60650 Imødekommet 

48 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 58654 Imødekommet 
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49 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 58494 Imødekommet 

50 Ansøgning om framelding til fag og eksamen efter fristen 21 / 57755 Imødekommet 

51 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 60682 Imødekommet 

52 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 58675 Imødekommet 

53 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 60661 Imødekommet 

54 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 60670 Imødekommet 

55 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 59918 Imødekommet 

56 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 60296 Imødekommet 

58 Ansøgning om startmerit 21 / 58671 Kræver yderligere 
behandling 

59 Ansøgning om startmerit 21 / 53162 Delvis 

60 Ansøgning om startmerit 21 / 57689 Imødekommet 

62 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 21 / 60511 Delvis imødekommet 

65 Ansøgning om framelding til fag og eksamen efter fristen 21 / 57735 Kræver yderligere 
behandling 

 
 

Øvrige sager (§18, stk. 4, nr. 5): 
 

14. Eventuelt 
Der var intet under dette punkt.  

 
 
 
Mødet sluttede kl. 15.00 
 
 
På vegne af Studienævn for Jura,  
Med venlig hilsen 
 
Diana B. Vølund 
Studienævnssekretær 
 
Studieadministrationen – SAMF Uddannelse 

 
 


