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Ayo bød velkommen til Sparghi som ny studenterrepræsentant.  
 

1. Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
 

Orienteringspunkter: 
 
2. Meddelelser: 

Der var ingen bemærkninger til disse meddelelser: 
Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
Information om rejselegat (1) 
 
Anbefalinger om medbestemmelse og medinddragelse (2) 
Studienævnet diskuterede anbefalingerne og bemærkede at jo større beslutninger, jo vigtigere er 
det med inddragen. Hvis der skal træffes hurtige beslutninger, så er der behov for en forklaring 
af, hvorfor der ikke har været medinddragelse i beslutningen, Fx beslutningen om Kvote 2 pro-
cessen i 2021.  
 
 
 
 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Jura 

Dato og tidspunkt  18. maj 2021 kl. 12.15 

Sted  Digitalt via Zoom 

Inviterede  Ayo Næsborg-Andersen (Formand), Ulrike Fleth-Barten (Studiele-
der), Jakob Feddersen (Næstformand), Jøren Ullits, Michael Holm 
Madsen, Signe Gertz Jensen, Anders Varberg Lumholdt, Niels 
Skovmand Rasmussen, Morten Kjær, Sparghi Hamidi, Sabine Jør-
gensen (Studienævnssekretær KA) og Diana B. Midskov (Studie-
nævnssekretær BA).  
 

Fraværende med af-
bud 
 
Fraværende uden af-
bud 
 

 

Mødeleder: 
 

Ayo Næsborg-Andersen 
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Meddelelser ud over dagsordenen: 
Der var intet under dette punkt.  
 
Sager behandlet i henhold til høringsrunde: 
 
Fagbeskrivelser efteråret 2021 
Studienævnet har i skriftlig høringsrunde godkendt fagbeskrivelserne for følgende fag i efteråret 
2021: 
• Juridisk metode (for HA(jur.)) 
• Forfatningsret (for heltidsstudiet) 
• Forfatningsret (for deltidsstudiet) 
• International Private Law and International Trade Law (for heltidsstudiet) 
• International Private Law and International Trade Law (for deltidsstudiet) 
 
Eksamensplaner sommereksamen 2021 
Studienævnet har ligeledes i skriftlig høringsrunde godkendt eksamensplanerne for de ordinære 
prøver ved sommereksamen 2021 for både bachelor- og kandidatuddannelserne.  
 
Sager behandlet af formanden: 
 

1 Ansøgning om andre dispensationstyper 21 / 24720 + 24721 FM.godkendt 

2 Ansøgning om andre dispensationstyper 21 / 24200 FM.godkendt 

3 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af al-
ternativt SDU fag 

21 / 26240 FM.godkendt 

4 Ansøgning om andre dispensationstyper 21 / 24761 FM.godkendt 

5 Ansøgning om andre dispensationstyper 21 / 25340 FM.godkendt 

6 Ansøgning om andre dispensationstyper 21 / 25342 FM.godkendt 

7 Ansøgning om andre dispensationstyper 21 / 25343 FM.godkendt 

8 Ansøgning om andre dispensationstyper 21 / 25666 FM.godkendt 

9 Ansøgning om andre dispensationstyper 21 / 6655 FM.godkendt 

10 Ansøgning om andre dispensationstyper 21 / 26870 FM.godkendt 

11 Ansøgning om andre dispensationstyper 21 / 27598 FM.godkendt 

12 Ansøgning om andre dispensationstyper 21 / 27601 FM.godkendt 

13 Ansøgning om andre dispensationstyper 21 / 27873 FM.godkendt 

14 Ansøgning om andre dispensationstyper 21 / 28141 FM.godkendt 

15 Ansøgning om andre dispensationstyper 21 / 28150 FM.godkendt 

16 Ansøgning om andre dispensationstyper 21 / 28348 FM.godkendt 

17 Ansøgning om andre dispensationstyper 21 / 28357 FM.godkendt 

18 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 24820 FM.godkendt 
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19 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 24896 FM.godkendt 

20 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 25976 FM.godkendt 

21 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 25344 FM.godkendt 

22 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 27644 FM.godkendt 

23 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 28061 FM.godkendt 

24 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 29148 FM.godkendt 

25 Ansøgning om andre dispensationstyper 21 / 24899 FM.godkendt 

 
Sager behandlet af studielederen: 

 
1 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 61250 Afslag 

2 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 65490 Afslag 

3 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 67720 Afslag 

4 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 67728 Afslag 

5 Ansøgning om andre dispensationstyper 20 / 68298 Afslag 

6 Ansøgning om andre dispensationstyper 21 / 15514 Afslag 

7 Ansøgning om andre dispensationstyper 21 / 16491 Afslag 

8 Ansøgning om andre dispensationstyper 21 / 25473 Imødekommet 

9 Ansøgning om andre dispensationstyper 21 / 26130 Imødekommet 

10 Ansøgning om andre dispensationstyper 21 / 26724 Imødekommet 

11 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 24093 Imødekommet 

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

Michael: der har været forespørgsler blandt studerende på Jura på deltid om, hvordan de skal 
opføre sig til eksamen, hvis der under prøven bliver tildelt ekstra tid til prøven, fx hvis der bliver 
fundet en fejl i opgaven.  
Ulrike oplyser, at der er oplysninger om dette i digital eksamen – men hun vil følge op på, hvor-
dan de studerende konkret vil få besked, hvis der under prøven tildeles yderligere tid.  
 
Anders: 
De studerende ønsker læsesalene genåbnede, da de er ved at være demotiverede og har brug 
for at kunne komme ud og læse på universitetet.  
Ulrike oplyste, at det er meldt ud midt i april, at studerende igen kunne komme ind på universitet 
fra den 3. maj 2021 for at læse. Dette fremgår ligeledes af oplysninger på mit sdu.  
Sabine oplyste, at der kan være studerende, hvis studiekort ikke virker. Dette kan skyldes et for-
ældet studiekort, og de studerende skal kontakte Studieservice for at få et nyt kort.  
 
Eksamensdatoerne: 
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Der er studerende, der ønsker, at eksamensdatoerne kan fremgå af fagbeskrivelserne, når disse 
offentliggøres.  
Sabine og Ulrike oplyser, at det ikke er muligt at fastsætte eksamensdatoerne i så lang tid i for-
vejen, da det er for kompliceret henset til, at eksaminatorerne også har andre forpligtigelser end 
disse. Desuden er det tidligere afprøvet, at eksamensplanen lå klar en del før, og dette gik SDU 
bort fra igen, da det medførte for mange ændringer i planen kort før afholdelsen af eksamen, og 
dermed forsvandt fordelen ved dette.  
 

4. Opfølgning på situationen omkring Coronakrisen 
Ulrike oplyste, at Campus delvist er åbnet op igen. Der afventes en udmelding omkring yderli-
gere genåbning, og der var derfor ikke yderligere under dette punkt.  
 

5. Tidsmæssig placering af obligatoriske fag på kandidatuddannelserne på dagstudiet 
Studienævnet besluttede at lave ændringer følgende ændringer i studieordningerne for cand.jur. 
for heltidsstuderende og cand.merc.(jur.) pr. 1. september 2022:.  
 
Cand.jur.: 
Det obligatoriske fag Skatteret vil få en fast placering på 1. semester af uddannelsen. 
 
Cand.merc.(jur.): 
De obligatoriske fag Skatteret, Rets- og kontraktsøkonomi og Law and Economics får en fast pla-
cering på 1. semester af uddannelsen. 
 

6. Kvote 2 processen i 2021 
Den oprindelige proces omkring Kvote 2 optaget til uddannelser under Studienævn for Jura har 
været, at studerende efter ansøgning inviteres til Unitest, de højst placerede studerende, efter 
Unitesten, får deres ansøgning med motiveret ansøgning gennemlæst (350 for Jura og 150 for 
HA(jur.)) og studerende indkaldes herefter til fagspecifik test i form af en samtale (120 til Jura og 
90 til HA(jur.)) og derefter tilbydes de plads på studiet i henhold til den rangering, de har fået ef-
ter den fagspecifikke test.   
Direktionen har ved kvote 2 optaget i 2020 og 2021 besluttet, at optaget skal ske udelukkende 
på baggrund af resultatet af Unitesten.  
 
Unitesten blev indført for nogle år siden, og er helt fri for fagspecifikke spørgsmål. Juridisk Institut 
har tidligere lavet en undersøgelse af, hvordan rangering efter den fagspecifikke test sammenlig-
net med rangeringen på unitest hænger sammen, og det er ikke de samme studerende, der ran-
gerer højt på Unitesten, som er dem, der bliver optaget på studiet på baggrund af den fagspeci-
fikke test.  
  
Studienævnet udtrykker utilfredshed med, at optaget skal ske udelukkende på baggrund af resul-
tatet på Unitesten, da det ikke giver et tilfredsstillende indblik i, hvilke studerende, der er mest 
motiverede eller kompetente til at læse de forskellige uddannelser.   
 
Studienævnet giver opbakning til, at Ayo inviterer direktionen til en snak om dette på et senere 
studienævns møde.  
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7. Undervisning post Corona 

Ulrike har fået følgende spørgsmål, er der planlagt ændrede undervisningsformer post Corona, 
sker der noget i E21 og er der hybrid former på vej i undervisningen fremover  
 
Studienævnet diskuterede mulighederne for nye undervisningsformer post Coronatiden, hvor alt 
har kørt digitalt.  
 
Studienævnet besluttede, at der skal være en backup plan klar til efteråret 2021 i form af en no-
tetagningsmodel. Denne skal kunne bruges frem til alle har fået tilbudt en vaccine i henhold til 
vaccineplanen.  
 
Studienævnet diskuterede mulighederne for indføring af yderligere digitale løsninger i den fremti-
dige undervisning. Studienævnet var enige om, at den digitale løsning er god til enkelte ting, som 
fx en gæsteforelæsning af kortere varighed.  
Det er studienævnets opfattelse, at kvaliteten af den digitale undervisning generelt er svingende, 
og at de studerende har mere svært ved at bevare motivationen under denne undervisningsform. 
Det er derfor ikke studienævnets ønske at omlægge undervisningen til online undervisning. Er 
der dog fagansvarlige, der, af faglige og/eller pædagogiske hensyn, ønsker dele af undervisnin-
gen afviklet digitalt, vil studienævnet tage stilling til evt. hybrid løsninger i de enkelte tilfælde i for-
bindelse med godkendelsen af fagbeskrivelserne 
 
Studienævnet diskuterede ligeledes, hvilke opmærksomhedspunkter der er i forbindelse med en 
genstart af den fysiske undervisning efter en periode, hvor de studerende har siddet hjemme og 
ikke indgået i de samme sociale relationer, som de måske normalt ville på campus.  
Det vil være en fordel, hvis der kan laves tiltag til at de studerende kan komme godt fra start og 
få gode studievaner igen fra starten af efteråret 2021. 
Ulrike oplyste, at det ikke er muligt, at studienævnet kan lave ekstra tiltag for at fremme den gode 
genstart, da studienævnet ikke råder over økonomiske midler, men at studenterforeningerne kan 
opfordres til at gå videre med denne ide.  
 

8. Drøftelse af Studiemiljøundersøgelsen 
Studienævnet besluttede at udskyde dette punkt til mødet i juni 2021. 
 

9. Meritoverførsel i forbindelse med ny Jurauddannelse  
Studienævnet besluttede i forbindelse med den nye Jurauddannelse, at der kan tilkendes merit 
på Jura bacheloruddannelsen ved skift fra deltid til dagstudiet og omvendt og ved genindskriv-
ning på SDU internt (fra tidligere 2017-studieordning til den nye 2021-studieordning) både på del-
tid og dagstudiet i henhold til nedenstående.  
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Farvekode: 
GRØN: direkte meritoverførsel, da fagene fortsætter i forhold til ECTS-værdi 
ORANGE: ECTS-værdi bliver nedskrevet ved meritoverførsel  
obs. for deltidsstuderende: det ser ud som om de betaler for meget  
GUL: kræver særlig opmærksomhed 

  
2017 Studieordning 2021 Studieordning Merit 
Juridisk metode 5 Juridisk metode 7,5 Merit gives på baggrund af det bestå-

ede fag på 5 ECTS og en individuel 
studieaktivitet på 2,5 ECTS 

Formueret 15 Formueret 15 Meritoverføres direkte 
Forfatningsret 20 Forfatningsret 17,5 Meritoverføres med 17,5 ECTS 
Familie- og arveret  10 Familie- og arveret 7,5 Meritoverføres med 7,5 ECTS 
EU-ret 10 EU-ret 7,5 Meritoverføres med 7,5 ECTS 
Selskabsret 5 Selskabsret 5 Meritoverføres direkte 
Kriminalret 20 Kriminalret  15 Meritoverføres med 15 ECTS 
Forvaltningsret 20 Forvaltningsret 15 Meritoverføres med 15 ECTS  
Kreditsikring 15 Kreditsikring 15 Meritoverføres direkte 
Retshistorie, retsfilo-
sofi og retssociologi 

15 Ret, samfund og retfær-
dighed 

15 Meritoverføres med 15 ECTS  

Folkeret 5 International Law 7,5 Merit gives på baggrund af det bestå-
ede fag på 5 ECTS og en individuel 
studieaktivitet på 2,5 ECTS 

  Law in Action 7,5 Nyt fag 
International Private 
Law and International 
Trade Law 

5 International Private 
Law and International 
Trade Law 

5 Meritoverføres direkte 

Obligationsret 10 Obligationsret 10 Meritoverføres direkte 
valgfag 5 valgfag 5 Meritoverføres direkte 
Bachelorprojekt 15 Bachelorprojekt 15 Meritoverføres direkte 

 
 

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

10. Fra eksamensteamet  
Der var intet under dette punkt.  
 

11. Klage vedr. vintereksamen 2020 / 2021 
Studienævnet behandlede en klage vedr. måden, der er blevet bedømt på ved vintereksamen 
2020/2021.  
 
Studienævnet besluttede at opfordre den studerende til at klage, selv om klagefristen er over-
skredet.  
 

12. Henvendelse vedr. sommereksamen 2021 
Studienævnet har modtaget en henvendelse vedr. muligheden for at afvikle specialeforsvar som 
fysiske prøver.  
Studienævnet kan konstatere, at det er en beslutning, der er truffet af Fakultetet og dermed ikke 
noget Studienævnet, på nuværende tidspunkt, har mulighed for at ændre på.  
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Studieordninger, kompetencebeskrivelser og fagbeskrivelser (§18, stk. 4, nr. 2): 
 

13. Studieordninger – fast punkt 
Orientering om, at studieordningerne, som studienævnet har godkendt på møderne i marts og 
april, nu er godkendt af Dekanen.  
 

14. Fagbeskrivelser – fast punkt 
Tinglysning 
Orientering om, at der er ændret fagansvarlig i fagbeskrivelsen for faget Tinglysning.  

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

 
15. Dispensationsansøgninger 

I forbindelse med behandlingen af sagerne var der følgende bemærkninger: 
Sag nr. 10 Michael var inhabil og deltog ikke i behandlingen af denne sag. 
Sag nr. 58 Morten var inhabil og deltog ikke i behandlingen af denne sag. 
 
1 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 25069 Afslag 

2 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 25989 Delvis imødekommet 

3 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 10980 Afslag 

4 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 26409 Afslag 

5 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 25864 Afslag 

6 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 25870 Afslag 

7 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 26918 Afslag 

8 Ansøgning om udsættelse af førsteårsprøven 20 / 67592 Afslag 

9 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 25894 Afslag 

10 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 28403 Afslag 

11 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 25485 Imødekommet 

12 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 25965 Delvis imødekommet 

13 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 25967 Imødekommet 

14 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 27031 Imødekommet 

15 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 27602 Afslag 

16 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 21 / 28145 Afslag 

17 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag 21 / 28336 Afslag 

18 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 26916 Afslag 

19 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 2132 Afslag 

20 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 25886 Delvis imødekommet 

21 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 21 / 27876 Imødekommet 
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22 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 21 / 27877 Imødekommet 

23 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag 21 / 25702 Imødekommet 

24 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 28258 Imødekommet 

25 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 25977 Imødekommet 

26 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 25979 Imødekommet 

27 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 27825 Imødekommet 

28 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 24403 Imødekommet 

29 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 25960 Imødekommet 

30 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 25985 Imødekommet 

31 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 26133 Imødekommet 

32 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 26404 Imødekommet 

33 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 26900 Imødekommet 

34 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 28030 Imødekommet 

35 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 28063 Imødekommet 

36 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 28292 Imødekommet 

37 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 28333 Imødekommet 

38 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 28334 Imødekommet 

39 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 28400 Imødekommet 

40 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 27647 Imødekommet 

41 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 28046 Imødekommet 

42 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 28067 Imødekommet 

43 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 28363 Imødekommet 

44 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 28135 Imødekommet 

45 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 26412 Imødekommet 

46 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 25983 Imødekommet 

47 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 26408 Imødekommet 

48 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 26904 Imødekommet 

49 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 29439 Imødekommet 

50 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 28146 Imødekommet 

51 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 28331 Imødekommet 

52 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 28340 Imødekommet 

53 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 28365 Imødekommet 

54 Ansøgning om udsættelse af førsteårsprøven 21 / 28338 Imødekommet 

55 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 28360 Imødekommet 
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56 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 28370 Imødekommet 

57 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 28133 Imødekommet 

58 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 28409 Imødekommet 

59 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 27608 Imødekommet 

60 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 25062 Imødekommet 

61 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 28148 Imødekommet 

62 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 28139 Imødekommet 

63 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 28341 Imødekommet 

64 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 27465 Imødekommet 

65 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 28413 Imødekommet 

66 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 25464 Imødekommet 

67 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 25471 Imødekommet 

68 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 28065 Imødekommet 

69 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 28137 Imødekommet 

70 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 28138 Imødekommet 

71 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 28142 Imødekommet 

72 Ansøgning om udsættelse af førsteårsprøven 21 / 27867 Imødekommet 

73 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 24030 Imødekommet 

74 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 25468 Imødekommet 

75 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 25472 Imødekommet 

76 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 25476 Imødekommet 

77 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 25480 Imødekommet 

78 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 25482 Imødekommet 

79 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 25876 Imødekommet 

80 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 25903 Imødekommet 

81 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 25909 Imødekommet 

82 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 25914 Imødekommet 

83 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 25920 Imødekommet 

84 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 25934 Imødekommet 

85 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 25934 Imødekommet 

86 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 25954 Imødekommet 

87 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 25963 Imødekommet 

88 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 25970 Imødekommet 

89 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 26907 Imødekommet 
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90 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 26908 Imødekommet 

91 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 28007 Imødekommet 

92 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 28402 Imødekommet 

93 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 28402 Imødekommet 

94 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 25486 Imødekommet 

95 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 25486 Imødekommet 

96 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 27635 Imødekommet 

97 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 26048 Imødekommet 

98 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 23924 Imødekommet 

99 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 26867 Imødekommet 

100 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 25992 Imødekommet 

101 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 21 / 25338 Imødekommet 

102 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 21 / 28066 Afslag 

103 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 20038 Delvis imødekommet 

104 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 28213 Imødekommet 

105 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 28402 Afslag 

16 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 27638 Kræver yderligere  
behandling 

107 Ansøgning om udsættelse af førsteårsprøven 21 / 28005 Kræver yderligere  
behandling 

108 Ansøgning om andre dispensationstyper. 21 / 26881 Imødekommet 

 
Øvrige sager (§18, stk. 4, nr. 5): 

 
16. Eventuelt 

Intet under dette punkt. 
 
 
Mødet sluttede kl. 15.09 
 
 
 
På vegne af Studienævn for Jura, 
Med venlig hilsen 
 
Diana B. Vølund 
Studienævnssekretær 
 
Studieadministrationen – SAMF Uddannelse 


