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1. Godkendelse af referat 
Referatet eftersendes til godkendelse i studienævnet.  
 

Orienteringspunkter: 
 
2. Meddelelser: 

 
Indkaldelser og referater fra diverse møder (7) 
Uddannelsesjuridisk regelsamling på sdunet.dk 
 
Meddelelser ud over dagsordenen: 
 
Sager behandlet i henhold til høringsrunde: 
Ved udsendelse af dagsordenen har der været behandlet 0 sager i skriftlig høring.  
 
Sager behandlet af formanden: 
Ved udsendelse af dagsordenen har der været behandlet 1 sag af formanden  
 
Sager behandlet af studielederen: 
Ved udsendelse af dagsordenen har der været behandlet 1 sag af studielederen. 
 
 
 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Jura 

Dato og tidspunkt  14. september 2021 kl. 12.15 

Sted  U67 

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

Fraværende med af-
bud 
 

Jøren Ullits og Anders Varberg Lumholdt 
 
 

Mødeleder: 
 

Ayo Næsborg-Andersen 
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Sager behandlet af formanden: 
 

1 Ansøgning om afmelding af fag 21 / 55061 FM.godkendt 

 
Sager behandlet af studielederen: 
 

1 Ansøgning om afholdelse afholdelse af omprøve fra ud-
landet 

21 / 57317 Imødekommet 

 
Orientering: 
Statusmøde for uddannelsesberetningerne 2021 (orientering ved studielederen). 
Hvert andet år laver studielederen en uddannelsesberetning med handleplaner for hver 
uddannelse. Handleplanerne er desværre forsinket på grund af COVID-19 relateret haste-
sager. I det år, hvor der ikke laves uddannelsesberetninger, afholdes der statusmøder for 
hver uddannelse.  
 

Kvalitetssikring og -udvikling af uddannelse og undervisning (§ 18, stk. 4, nr. 1): 
 
3. Opfølgning på situationen omkring Coronakrisen. 

Der blev informeret om, at ledelsen på SDU har sendt en e-mail ud til alle studerende om, 
at de opfordrer til, at man fortæller sine medstuderende, hvis man er blevet smittet med 
COVID-19, men ellers bortfalder alle restriktioner, da COVID-19 ikke længere betragtes som 
værende en samfundskritiks sygdom.  
 
Punktet vil ikke optræde på dagsorden igen. 
 

4. De studerendes punkt. 
Eneste bemærkning under dette punkt var, at lyden i U110 er problematisk, da mikrofonen 
er meget ustabilt. Studieadministrationen følger op på dette.  
 

5. Optagelseskrav på cand.jur. 
I studieordningen for cand.jur. vil der blive indsat en detaljeret beskrivelse om, hvilke ad-
gangskrav der skal være opfyldt, hvis man ikke har en dansk bacheloruddannelse i jura.  
 
Forslaget fra studielederen er, at den studerende kan søge om optagelse på cand.jur., hvis 
den studerende har en tilsvarende uddannelse som minimum indeholder: 
30 ECTS dansk offentlig ret, hvor forfatningsret og forvaltningsret fremgår som særskilte 
fag.  
Forfatningsretlige emner, der skal være dækket, er; opbygning af statsorganerne i Dan-
mark, herunder magtfordelingen mellem organerne, offentlig regeldannelse, kontrol med 
offentlige myndigheder og grundlovssikrede menneskerettigheder.  
Forvaltningsretlige emner, der skal dækket er; forvaltningens organisation og virksomhed, 
forvaltningsrettens grundbegrebet, sagsbehandlingsreglerne, hjemmelskravene samt for-
tolkning og prøvelse.  
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20 ECTS om internationale retsforhold, hvor EU-ret og folkeret tilsammen udgør mindst 15 
ECTS.  
50 ECTS formueretlige fag, hvor kendskab til danske regler skal dokumenteres. Formueret-
lige emner, der skal være dækket er; aftaleret, erstatningsret, køberet, løsøre, pant, kau-
tion, ejendomsforbehold, individualforfølgning, universalforfølgning, obligationsretten 
samt selskabsret.  
15 ECTS dansk strafferet inkl. straffeprocesret.  
20 ECTS almene juridiske fag som f.eks. juridisk metode, retshistorie, retssociologi eller 
retsfilosofi.  
 
Punktet blev godkendt uden kommentarer.   
 

6. Overgangsordning, HA(jur.) 
På grund af indfasning af ny studieordning på HA(jur.) fra 1. september 2021 foreslås føl-
gende udfasning af nedenstående fag: 
 
EU-ret 
Undervisningen i faget udbydes for sidste gang i foråret 2022. Der udbydes efterfølgende 
prøver i direkte forlængelse af undervisningen i juni og august 2022.  
 
Der udbydes følgende prøver efter det sidste undervisningsudbud:  
1. udbud: juni 2022. 
2. udbud: august 2022. 
3. og sidste udbud: januar 2023. 
 
Forvaltningsret 
Undervisningen i faget udbydes for sidste gang i efteråret 2021. Der udbydes efterfølgende 
prøver i direkte forlængelse af undervisningen i januar og februar 2022.  
 
Der udbydes følgende prøver efter det sidste undervisningsudbud:  
1. udbud: januar 2022. 
2. udbud: februar 2022. 
3. og sidste udbud: juni 2023. 
 
Selskabsret 
Faget skifter semesterplacering fra 3. semester (efterår) til 4. semester (forår) fra foråret 
2023. 
 
Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse 
Faget skifter semesterplacering fra 3. semester (efterår) til 3 og 4. semester (efterår og 
forår) fra efterår 2022. 

 
Punktet blev godkendt uden kommentarer.  
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Studieordninger, kompetencebeskrivelser og fagbeskrivelser (§18, stk. 4, nr. 2): 
 

7. Fagbeskrivelser – fast punkt  
 

Bachelorfag: (se skema herunder) 
 

Titel Studie Ændringer Kommentarer 
Aktuelle udviklinger og udfor-
dringer I folkeretten 

Jura BA Ændringer i: 
Indhold og undervisningsform. 

Godkendt. 

Domsanalyse Jura BA Ændringer i: 
Formål og sigte, indhold, målbe-
skrivelse- viden, målbeskrivelse – 
færdigheder, målbeskrivelse – 
kompetencer, litteratur, undervis-
ningsform, arbejdsbelastning, be-
skrivelse af udprøvning. 

Godkendt. 

EU-ret 10 ECTS HA(jur.) 
 

Ændringer i: 
Tidsmæssig placering 

Ikke god-
kendt. 

EU-ret, 7,5 ECTS Jura BA  Ikke god-
kendt. 

Familie- og arveret, 7,5 ECTS Jura BA 
på del-
tid 

Nyt fag. Godkendt. 

Folkeret, deltid, 5 ECTS Jura BA 
på del-
tid 

Ændringer i: 
Tidmæssig placering. 

Godkendt. 

Forvaltningsret 20 ECTS Jura BA 
på del-
tid 

Ændringer i: 
Litteratur, tidsmæssig placering. 

Godkendt. 

Industriøkonomi og konkur-
renceret 

HA(jur.) Ingen ændringer. Godkendt. 

Kreditsikring og civil tvangs-
fuldbyrdelse 

Jura BA 
på del-
tid 

Ingen ændringer. Godkendt. 

Markedsret Jura BA 
HA(jur.) 

Ændringer i: 
Litteratur. 

Godkendt. 

Marketing og markedsførings-
ret 

HA(jur.) Ingen ændringer. Godkendt. 

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

Ingen ændringer. Godkendt. 

Obligationsret Jura BA 
HA(jur.) 

Ændringer i: 
Litteratur. 

Godkendt. 

Obligationsret Jura BA 
på del-
tid 

Ændringer i: 
Litteratur. 

Godkendt. 
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Retshistorie, retsfilosofi og 
retssociologi 

Jura BA 
på del-
tid 

Ingen ændringer. Godkendt. 

Selskabsret Jura BA Afventer. Ikke modtaget 
i tide. Sendes 
ud til godken-
delse i skriftlig 
høring 

Tinglysning Jura BA Ingen ændringer Godkendt. 
 

 
Kandidatfag: (se skema herunder) 
 

Titel Studie Ændringer Kommentarer 

Civilproces og anden konflikt-
løsning 

KA del-
tid 

Ingen ændringer.   
Ikke mulighed for ændring af prø-
veform ved en eventuel om-
prøve. 

Godkendt. 

Drafting Contracts KA del-
tid 

Ingen ændringer.  
Ikke mulighed for ændring af prø-
veform ved en eventuel om-
prøve. 

Godkendt. 

Drafting Contracts KA  Ingen ændringer.  
Ikke mulighed for ændring af prø-
veform ved en eventuel om-
prøve. 

Godkendt. 

Forretningsforståelse for juri-
ster 

KA  Ny fagansvarlig. Ændringer i litte-
ratur, under Eksamensbestem-
melserne er der tilføjet tekst om-
kring gruppedannelse.  
Ikke mulighed for ændring af prø-
veform ved en eventuel om-
prøve. 

Godkendt. 

Forsikringsret KA Deltagerbegrænsning fjernet. 
Ikke mulighed for ændring af prø-
veform ved en eventuel om-
prøve. 

Godkendt. 

Handel med fast ejendom KA del-
tid 

Ingen ændringer.  
Ikke mulighed for ændring af prø-
veform ved en eventuel om-
prøve. 

Godkendt. 

International Transport Law KA Ny fagansvarlig.  
Mindre ændringer i Formål og 
sigte samt Undervisningsform.  

Godkendt. 
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Titel Studie Ændringer Kommentarer 

Deltagerbegrænsning fjernet. 
Ikke mulighed for ændring af prø-
veform ved en eventuel om-
prøve. 

Køb og salg af virksomheder KA Ny fagansvarlig.  
Deltagerbegrænsning fjernet. 
Ændringer i Anbefalede forud-
sætninger, Formål og sigte, Ind-
hold, Målbeskrivelsen, Litteratur, 
Undervisningsform og arbejdsbe-
lasning. 
Ikke mulighed for ændring af prø-
veform ved en eventuel om-
prøve. 

Godkendt. 

Miljøret KA del-
tid 

Ændringer i Indhold og litteratur. 
Ikke mulighed for ændring af prø-
veform ved en eventuel om-
prøve. 

Godkendt. 

Moms- og afgiftsret KA Ændring i skemalagt undervis-
ning. 
Deltagerbegrænsning fjernet. 
Ikke mulighed for ændring af prø-
veform ved en eventuel om-
prøve. 

Godkendt. 

Moot Court, oral part (talent) KA Tekst under Anbefalede forud-
sætninger er flyttet til Obligatori-
ske forudsætninger.  

Godkendt. 

Politiret KA Ændring i prøveformen ved om-
prøven, således at den kan æn-
dres til en mundtlig prøve ved 
mindre end 6 tilmeldt omprøven. 
Deltagerbegrænsning fjernet. 

Godkendt. 

Skilsmisseret KA Ændring i Eksamensbestemmel-
ser under Uddybende informa-
tion.  
Deltagerbegrænsning fjernet. 
Ikke mulighed for ændring af prø-
veform ved en eventuel om-
prøve. 

Godkendt. 

Strafferetlig regulering af er-
hvervslivet 

KA Ingen ændringer.  
Deltagerbegrænsning fjernet. 

Ikke god-
kendt. Mang-
ler uddybning 
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Titel Studie Ændringer Kommentarer 

Ikke mulighed for ændring af prø-
veform ved en eventuel om-
prøve. 
 

af undervis-
ningsformen. 

Sundhedsret KA Ingen ændringer. 
Deltagerbegrænsning fjernet. 
Ikke mulighed for ændring af prø-
veform ved en eventuel om-
prøve. 

Godkendt. 

Udlændingeret KA  Ændringer i Anbefalede forud-
sætninger, Formål og sigte, Ind-
hold, Målbeskrivelse, Litteratur 
og Undervisningsform. 
Deltagerbegrænsning fjernet. 
Ikke mulighed for ændring af prø-
veform ved en eventuel om-
prøve. 

Godkendt. 

Videregående ansættelsesret KA  Mindre ændringer i Formål og 
sigte, Målbeskrivelse (Viden). Un-
der Eksamensbestemmelser er 
eksaminationstiden ændret til 30 
min. i stedet for 20 min. Prøve-
formen ved omprøven er skrevet 
ind. 

Godkendt. 

Videregående ansættelsesret KA del-
tid 

Mindre ændringer i Formål og 
sigte, Målbeskrivelse (Viden). Un-
der Eksamensbestemmelser er 
eksaminationstiden ændret til 30 
min. i stedet for 20 min.  
Prøveformen ved omprøven er 
skrevet ind.  

Godkendt. 

Virksomhedsbeskatning KA Ændringer i Litteratur.  
Deltagerbegrænsning fjernet. 
Ikke mulighed for ændring af prø-
veform ved en eventuel om-
prøve. 

Godkendt. 

 
Generelt for alle fagbeskrivelser: 
Administrativt er der rettet i ekstern kommentar i forhold til at prøveformen kan ændres ved omprø-
ven. Den del er slettet. Det vil kun være muligt at ændre prøveformen til omprøven, hvis der i fagbe-
skrivelsen på forhånd er angivet en prøveform ved omprøven.  
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Følgende fag fortsætter fra Efterårssemesteret 2021, og opdateres derfor ikke: 
 

Fagtitel: Fagnummer 
Forvaltningsret B600002101 
Kriminalret B600021101 
Bachelorprojekt B620001101 
Bachelorprojekt – Jura BA B600000101 
Bachelorprojekt – HA(jur.) B660003101 

 
Fagtitel: Fagnummer 
Erhvervsøkonomisk seminar B680008101 
Generelt tværfagligt erhvervsprojekt B680021101 
Juridisk og erhvervsøkonomisk seminar B680023101 
Juridisk seminar B680003101 
Kandidatspeciale B630003101 
Kandidatspeciale B650003101 
Kandidatspeciale B680002101 
Projektorienteret forløb 10 ECTS B635015101 
Projektorienteret forløb 20 ECTS B635017101 
Seminar (cand.jur.) B650037101 
Specialiseret tværfagligt erhvervsprojekt med foc   
Erhvervsøkonomi 

B680017101 

Specialiseret tværfagligt erhvervsprojekt med foc   
jura 

B680019101 

 
Følgende fag udbydes som obligatoriske fag på HA(jur.)-uddannelsen af andre studienævn, 
og vi opdatere dem derfor ikke.  
 

Fagtitel Fagnummer  Studienævn 
Regnskab B100112101 Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Makroøkonomi B100125101 Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Social and Economic Stati-
stics 

B500024101 Studienævn for MEME 

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

 
8. Dispensationsansøgninger. 

 

Nr. Ansøgningstype Sagsnr. Afgørelse 

1 Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag 21/55552 Afslag 

2 Ansøgning om merit for Skatteret på cand.merc.(jur.)  21/57325 Afventer yderli-
gere behandling 
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Nr. Ansøgningstype Sagsnr. Afgørelse 

3 Ansøgning om fritagelse for det obligatoriske fag, Skatteret 21/58195 Afventer yderli-
gere behandling 

4 Ansøgning om afmelding af fag og prøver 21/55552 Imødekommet 

5 Ansøgning om dispensation fra studieaktivitetskravet 21/53526 Afslag 

6 Ansøgning om yderligere prøveforsøg  21/55722 Afslag 

7 Ansøgning om godkendelse af merit 21/54876 Afslag 

8 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21/56834 Afslag 

10 Ansøgning om godkendelse af startmerit. 
Se vurdering fra Ayo. 

21/55723 Delvist imødekom-
met 

11 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21/56833 Imødekommet 

12 Ansøgning om godkendelse af merit 21/56838 Imødekommet 

13 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21/56843 Afslag 

15 Ansøgning om godkendelse af merit 21/57694 Imødekommet 

16 Ansøgning om godkendelse af merit 21/55551 Imødekommet 

17 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel 21/55727 Imødekommet 

18 Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag  21/56831 Imødekommet 

19 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel 21/54322 Imødekommet 

20 Ansøgning om annullering af forhåndsgodkendelse af merit 
for fag  

21/27877 Imødekommet 

21 Ansøgning om overflytning til ny studieordning og tilmelding 
til 1. semesters-fag for E21 

21/56836 Ikke relevant 

22 Ansøgning om annullering af forsøg og udsættelse af afleve-
ringsfristen for BA projekt  

21/54336 Imødekommet 

23 Ansøgning om annullering af prøveforsøg ved omprøven  21/54879 Imødekommet 

24 Ansøgning om afmelding af eksamen 21/55726 Imødekommet 

25 Ansøgning om afmelding af fag og prøver 21/57355 Imødekommet 

26 Ansøgning om afmelding af fag og prøver 21/55879 Imødekommet 

27 Ansøgning om afmelding af obligatorisk fag og prøver 21/56901 Imødekommet 

28 Ansøgning om afmelding af specialet 21/56816 Imødekommet 

29 Ansøgning om dispensation til at skrive speciale over et se-
mester  

21/56470 Imødekommet 
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Nr. Ansøgningstype Sagsnr. Afgørelse 

30 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet  21/56471 Imødekommet 

31 Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne  21/56829 Imødekommet 

32 Ansøgning om dispensation for tidsgrænsen  21/57070 Imødekommet 

33 Ansøgning om yderligere prøveforsøg  21/53219 Imødekommet 

34 Ansøgning om afmelding af omprøve 21/57738 Imødekommet 

35 Ansøgning om afmelding af omprøve 21/57745 Imødekommet 

36 Ansøgning om yderligere prøveforsøg  21/53201 Imødekommet 

37 Ansøgning om overførsel til ny studieordning 21/56125 Delvist imødekom-
met 

38 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21/54787 Udsat til oktober 
mødet 

39 Ansøgning om godkendelse af startmerit  21/57357 Afventer yderli-
gere behandling 

40 Ansøgning om godkendelse af startmerit  21/56825 Udsat til oktober 
mødet 

41 Ansøgning om startmerit 21/53952 Delvist imødekom-
met 

42 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21/54877 Udsat til oktober 
mødet 

43 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel 21/56126 Udsat til oktober 
mødet 

44 Ansøgning om godkendelse af merit 21/56841 Udsat til oktober 
mødet 

45 Ansøgning om overflytning til 2021 studieordning 21/54784 Udsat til oktober 
mødet 

46 Ansøgning om dispensation for færdiggørelsesfristen 21/56845 Udsat til oktober 
mødet 

47 Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsregler 21/57698 Imødekommet  

48 Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsregler 21/54592 Udsat til oktober 
mødet 

49 Ansøgning om særlige prøvevilkår  21/55720 Imødekommet 

50 Ansøgning om afmelding af omprøve 21/57736 Udsat til oktober 
mødet 
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Nr. Ansøgningstype Sagsnr. Afgørelse 

51 Ansøgning om afmelding af omprøve 21/57752 Udsat til oktober 
mødet 

52 Ansøgning om afmelding af omprøve 21/57755 Udsat til oktober 
mødet 

53 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel 21/55721 Trukket 

54 Studielederbeslutning. 
Ansøgning om afholdelse afholdelse af omprøve fra udlandet  

21/57317 Imødekommet 

55 Ansøgning om afmelding af sommerskolefaget 21/55061 Formandsgod-
kendt 

56 Ansøgning om yderligere prøveforsøg  21/54782 Formandsgod-
kendt 

57 Ansøgning om overflytning til ny studieordning 21/58632 Imødekommet 

58 Ansøgning om dispensation fra studieaktivitetskravet 21/58652 Imødekommet 

 
9. Udtalelse på klage. Studienævnet godkendte udtalelsen. Udtalelsen sendes til Juridisk kon-

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

 
10. Eventuelt 
Signe Gertz Jensen har meldt sig ud af studienævnet, og der skal derfor findes en ny Jura re-
præsentant. 
I den forbindelse blev der opfordret til, at man som studerende, husker at stille op til studie-
nævnet, hvis man ønsker at være en del af studienævnet. Nærmere information om valget, så-
som frister, opstilling, valggrupper osv. kan findes på mitsdu.dk -> uddannelse -> studieliv -> 
valg.  
 
 
Mødet sluttede kl. 14.00. 
 
 
På vegne af Studienævn for Jura,  
Med venlig hilsen 
 
Sabine Jørgensen 
Studienævnssekretær 
 
Studieadministrationen – SAMF Uddannelse 

 
 


