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Ayo orienterede om, at Line har valgt at trække sig fra studienævnet igen. Der er sat en proces i 
gang for at finde en ny studerende for området HA(jur.)/cand.merc.(jur.), hvor evt. interesserede 
vil kunne tage kontakt til Jakob.  
 

1. Godkendelse af referat 
Godkendt uden bemærkninger 
 

Orienteringspunkter: 
 
2. Meddelelser: 

Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 
Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
Orientering om undervisningspriser (1) 
 
Meddelelser ud over dagsordenen: 
Der var ingen meddelelser ud over dagsordenen.  
 

  

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Jura 

Dato og tidspunkt  2. marts 2021 kl. 12.15 

Sted  Digitalt via Zoom 

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

Fraværende med af-
bud 
 
Fraværende uden af-
bud 
 

Signe Gertz Jensen 

Mødeleder: 
 

Ayo Næsborg-Andersen 



 

 Side 2 

Sager behandlet i henhold til høringsrunde: 
Studienævnet har i skriftlig høringsrunde godkendt, at strukturen på HA(jur.)-uddannelsen æn-
dres som følger:  
 
EU-ret går fra 10 til 7,5 ECTS.  
Forvaltningsret på 5 ECTS bliver til Erhvervsforvaltningsret på 7,5 ECTS 
Selskabsret flyttes fra 3. til 4. semester 
Kreditsikring går fremover over to semestre.  
Bemærk: Formueret forbliver ét fag 
 
Ny struktur 
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Nuværende struktur til sammenligning 
 

   
 
 
Sager behandlet af formanden: 
 

29 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 4025 + 21 
/ 4027 

FM. godkendt 

30 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 3653 FM. godkendt 

31 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 3438 FM. godkendt 

32 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 6823 FM. godkendt 

33 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 446 FM. godkendt 

34 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 3657 FM. godkendt 

35 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 5967 FM. godkendt 

36 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 7494 FM. godkendt 

37 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 7495 FM. godkendt 

38 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 5225 FM. godkendt 
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39 Ansøgning om framelding til fag og eksamen 
efter fristen 

21 / 7419 FM. godkendt 

 
 
Sager behandlet af Studielederen: 
 

1 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 65438 Afslag 

2 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 944 Afslag 

 
 

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

Michael (vedrørende deltidsstudiet):  
Den nye struktur, der kommer til at gælde fra september, er stadig ikke at finde på hjemmesiden. 
Ulrike vil rykke for at få dette lagt op.  
Kommer den nye struktur til at påvirke allerede indskrevne studerende. Ulrike svarede, at det 
ikke som udgangspunkt kommer til at have indflydelse, medmindre man ikke har bestået Juridisk 
metode, Forfatningsret og Familie- og arveret. De studerende der ikke har det, kan kontakte de 
faglige vejledere for nærmere afklaring.  
 
Obligationsret: Hvis de studerende følger faget asynkront, så mister de meget, når de er i break-
outrooms og ikke kan følge med i diskussionerne der. Ulrike orienterede om, at der afholdes 
møde med fagansvarlig i denne uge, og der vil blive taget en snak om muligheden for, hvad der 
kan gøres. Måske det kan tydeliggøres i fagbeskrivelsen, hvad der kan forventes af undervisnin-
gen. Grundlæggende må break-out rooms gerne bruges på deltidsuddannelsen.  
 
I faget Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse er der også udfordringer og Michael orienterede 
om, at der er en henvendelse på vej til Ulrike. 
 
Michael er ligeledes blevet kontaktet af studerende vedr. faget Civilproces og konfliktløsning. 
Studerende har oplevet, at optagelserne kun er tilgængelige i en kortere periode. Ulrike oplyste 
at det ikke er tanken, at der skal sættes en sådan begrænsning på optagelserne og vil følge op 
på det. 
 
Anders:  
Der er problemer med lyden i undervisningen i faget Forfatningsret. Den digitale undervisning 
bliver kraftigt påvirket af, at lyden er dårlig og det lyder som der tales i en dåse.  
Ulrike oplyste, at underviser har prøvet forskellige ting for at få lyden til at gå igennem og at hun 
vil følge op på det igen, så der kan findes en løsning på den tekniske udfordring.    

 
 Jøren:  

Forvaltningsret deltid, underviser kæmper med at få uploade optagelserne og Jørgen spurgte ind 
til udsigten til at få en producer på? Ulrike oplyste, at der arbejdes på at få en løsning, så det 
kommer til at kunne køre. Forhåbentlig kommer der snart nogle normale forhold tilbage, så tin-
gene ligger på serveren, som de plejer.  
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Jakob:  
Er der en uddybning på spørgsmålet omkring placeringen af omprøven i faget finansiering? Ul-
rike oplyste at bedømmelsesfristen for den ordinære eksamen blev rykket, så de studerende fik 
karakteren senest en uge før reeksamen.  

 
4. Opfølgning på situationen omkring Coronakrisen 

Opfølgning på trivslen fra sidste møde. Ulrike orienterede om, at der arbejdes på en kampagne 
for at få studerende til at bevæge sig mere. 
I faget Forvaltningsret er der blevet afholdt en ”fredagsbar” af en halv times varighed om forvalt-
ningsretlige emner, uden kamera men med mikrofon, så alle kunne tale spontant. De studerende 
virkede til at være positive overfor tiltaget, og der arbejdes på at få meldt træffetider ud på andre 
fag, så de studerende kan logge ind og få en snak og afstanden dermed kan ”mindskes”. 

 
5. Evaluering af undervisningen i efteråret 2020 

Studienævnet tog resultatet af undervisningsevalueringerne til efterretning og konstaterede, at 
evalueringerne ligger relativt pænt taget situationen omkring covid-19-situationen i betragtning.  
 
Studienævnet diskuterede muligheden for at klæde de studerende bedre på forud for næste un-
dervisningsevaluering, så de bedre kan komme med konstruktiv feedback på undervisningen.  
 

6. Høring om Forsknings- og ytringsfrihed 
 
Studienævnet besluttede at indstille følgende til høringen: 
• SDU bør markere, at det er afgørende for universitetet af værne om de ansattes og stude-

rendes forsknings- og ytringsfrihed. Det inkluderer forskning, formidling, undervisning, dis-
kussion og undersøgelse af kontroversielle emner. 

• Spørgsmålet om forsknings- og ytringsfrihed bør ikke begrænses til et personalepolitisk eller 
juridisk spørgsmål, men er et centralt spørgsmål om universitetets værdier og rolle i samfun-
det og bør fremhæves direkte på hjemmesiden f.eks. som et selvstændigt punkt under be-
skrivelsen af SDU’s profil. 

• Markeringen af universitetets opgave med at beskytte såvel ansattes som studerendes 
forsknings- og ytringsfrihed kan med fordel inkludere en henvisning til anbefalinger fra FN’s 
særlige udsending samt Chicago Statement on Freedom of Expression, der udgør en veleg-
net fælles referenceramme for forsknings- og ytringsfrihed. 

Eksamensplanlægning (§18, stk. 4, nr. 3): 
 
Fra eksamensteamet  
Der var intet under dette punkt.  
 

7. Afholdelse af sommereksamen 2021 
Studienævnet besluttede, at alle de skriftlige stedprøver ved sommereksamen 2021 vil blive æn-
dret til take-home-opgaver med brug af Exam Monitor og derfor kan gennemføres hjemmefra på 
samme måde som ved vintereksamen 2020/2021.  
 

Studienævnet besluttede ligeledes at prøven i faget Retshjælp og juridisk sagsbehandling i prak-
sis omlægges fra en mundtlig prøve med forberedelse til en skriftlig eksamen.  
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Fagansvarlig for Forfatningsret ønskede at varighed af eksamen blev lavet om til fem timer i ste-
det for fire. Studienævnet besluttede at efterspørge yderligere begrundelse, og vil behandle dette 
på næste møde. 

 
 

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

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

9. Fagbeskrivelser – fast punkt 
Studienævnet godkendte følgende ændringer i fagbeskrivelserne for efteråret 2021: 
 
 

Titel Studie Ændringer  

Arbejdsret Jura BA,  
HA(jur.) 

Ændringer i litteratur 

Arbejdsret Jura BA på deltid Ændringer i litteratur 
Bachelorprojekt  Jura BA Ingen ændringer 
Bachelorprojekt  HA(jur.) Ingen ændringer 
Bachelorprojekt,  Jura BA på deltid Ingen ændringer 
Civilproces og anden kon-
fliktløsning 

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

Ingen ændringer. 

Digital forvaltningsret Cand.jur. 
Cand.merc.(jur.) 

Ændringer i formål og sigte. 

Entrepriseret Cand.jur. deltid Ny fagansvarlig. 
Ændring i anbefalede forudsætninger, 
formål og sigte, indhold, viden, færdig-
heder og litteratur,  

Erhvervsøkonomisk Semi-
nar 

Cand.merc.(jur.) Ændringer i undervisningsform med 
link til hjemmesiden. 
 

EU-ret Deltid  Ingen ændringer 
European Human Rights Jura BA Ændringer i anbefalede forudsætnin-

ger, viden, litteratur, undervisningsform 
European Human Rights Jura BA på deltid Ændringer i anbefalede forudsætnin-

ger, litteratur, undervisningsform, ar-
bejdsbelastning, uddybende informa-
tion 

Familie- og arveret Jura BA Nyt fag 
Folkeret Jura BA Ingen ændringer 
Formueret Jura BA Ændringer i formål og sigte, indhold, 

viden, litteratur, undervisningsform,  
Formueret Jura BA på deltid Ændringer I formål og sigte, indhold, 

viden, kompetencer, litteratur, under-
visningsform, 

Forretningsforståelse for ju-
rister  

Cand.jur. deltid Ændringer i litteratur, undervisnings-
form og eksamensbestemmelserne un-
der uddybende information 
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Titel Studie Ændringer  

Forvaltningsret 
 

Jura BA Ændringer i formål og sigte, indhold, 
viden, færdigheder, litteratur, undervis-
ningsform 

Forvaltningsret 
 

HA(jur.) Ændringer i litteratur 

Generelt tværfagligt er-
hvervsprojekt 

Cand.merc.(jur.) Ingen ændringer. 

How to Uni Jura BA 
HA(jur.) 

Ændringer I formål og sigte, arbejdsbe-
lastning, beskrivelse af udprøvning, ek-
samensbestemmelser, uddybende in-
formation 

International Human Rights 
(hverdag) 

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

Ændringer i anbefalede forudsætnin-
ger, viden, færdigheder, undervis-
ningsform, arbejdsbelastning og eksa-
mensbestemmelser. Prøveformen æn-
dres fra Synopsis med mundtlig prøve 
til en 48 timers take home.  

International Trade Law 
Disputes 

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

Ny fagansvarlig. 
Ændringer i indhold, viden, litteratur, 
arbejdsbelastning 

IT-ret Cand.jur. deltid Ny fagansvarlig. 
Ændringer i anbefalede forudsætnin-
ger, formål og sigte, litteratur, eksa-
mensbestemmelser, herunder uddy-
bende information.  

Juridisk Metode Jura BA Nyt fag 
Juridisk metode Jura BA på deltid Nyt fag 
Juridisk og Erhvervsøkono-
misk Seminar 

Cand.merc.(jur.) Ændringer i undervisningsform med 
link til hjemmesiden.  
 

Juridisk Seminar 
 

Cand.merc.(jur.) Ændringer i undervisningsform med 
link til hjemmesiden.  
 

Kandidatspeciale  Cand.jur. Ingen ændringer.  
Kandidatspeciale  cand.merc.(jur.) Ingen ændringer.  
Kandidatspeciale  Cand.jur. deltid Ændringer i obligatoriske forudsætnin-

ger med tilføjelse af krav om bestået 
40 ECTS jf. SN møde den 9/2-21 

Kapitalselskaber  Ingen ændringer. 
Kollektiv arbejdsret Cand.jur. 

Cand.merc.(jur.) 
Ændringer i formål og sige og litteratur. 

Konfliktmægling og for-
handling 

Cand.jur. deltid Ændringer i eksamensbestemmelser, 
herunder beskrivelse af omprøven er 
tilføjet under Uddybende informationer. 

Kreditsikring og civil 
tvangsfuldbyrdelse 

Jura BA Ingen ændringer 

Kriminalitet, straf og kriminal-
præventive strategier 

Jura BA Ændringer i indhold og uddybende in-
formation 

Kriminologi Cand.jur. Ingen ændringer. 
Law and Economics  Cand.merc.(jur.) Ændringer i undervisningsform, ske-

malagte timer pr. uge og Arbejdsbe-
lastning. 

Lejeret Cand.jur. Ny fagansvarlig. 
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Titel Studie Ændringer  

Cand.merc.(jur.) Ændring i anbefalede forudsætninger, 
viden, litteratur, 

Markedsret Deltid Ændringer i litteratur, undervisnings-
form, beskrivelse af ud prøvning 

Miljøret Cand.jur. 
Cand.merc.(jur.) 

Ændringer i litteratur. 

Moot Court – Written part, 
10 ECTS 

Jura BA 
HA(jur.) 

Ingen ændringer 

Moot Court – Written part, 5 
ECTS 

Jura BA 
HA(jur.) 

Ingen ændringer 

Moot Court, Written Part 
(KA) 
 

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

Ingen ændringer. 

Moot Court, Written Part 
(talent) (KA) 

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

Ingen ændringer 

Projektorienteret forløb 10 
ECTS  

Cand.jur. Ingen ændringer. 

Projektorienteret forløb 20 
ECTS  

Cand.jur. Ingen ændringer. 

Regulating competition in 
the EU 

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

Ændringer i formål og sigte, indhold og 
litteratur 

Regulering af fast ejendom Jura BA 
HA(jur.) 

Ændringer i formål og sigte, viden, fær-
digheder, kompetencer, litteratur og 
undervisningsform 

Rets- og kontraktøkonomi Cand.jur.  
Cand.merc.(jur.) 

Ingen ændringer. 

Retshistorie, retsfilosofi og 
retssociologi 

Jura BA Ændringer i viden 

Selskabsret deltid Ingen ændringer 
Selskabsret Jura BA Ændringer i arbejdsbelastning 
Seminar  
 

Cand.jur.  
Cand.jur. deltid 
 

Ændringer i undervisningsform med 
link til hjemmesiden. 
 

Skatteret Cand.jur. 
Cand.merc.(jur.) 

Ændringer i litteratur.  

Skatteret  Cand.jur. deltid Ændringer i litteratur.  
Socialret Cand.jur.  

Cand.merc.(jur.) 
Ingen ændringer. 

Specialiseret tværfagligt er-
hvervsprojekt – med focus 
på Erhvervsøkonomi 

Cand.merc.(jur.) Ingen ændringer. 

Specialiseret tværfagligt er-
hvervsprojekt – med focus 
på Jura 

Cand.merc.(jur.) Ingen ændringer. 

Strafferet, proces og prak-
sis 

Cand.jur. Flyttet fra forårssemestret til efterårs-
semestret. Ændringer i undervisnings-
form, arbejdsbelastning, eksamensbe-
stemmelser, herunder tidsmæssig pla-
cering 

Straffuldbyrdelse Cand.jur. Ingen ændringer. 
Udbudsret  Cand.jur. 

Cand.merc.(jur.) 
Ændringer i litteratur.  

Udbudsret Cand.jur. deltid Ændringer i indhold og litteratur.  
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Ansøgninger fra studerende (§18, stk. 4, nr. 4): 

 
10. Dispensationsansøgninger 
 
 
1 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 21 / 4068 Afslag 

2 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag 21 / 4153 Delvis imødekommet 

3 Ansøgning om startmerit 20 / 64015 Delvis imødekommet 

4 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 62292 Afslag 

5 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 7960 Afslag 

6 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 3668 Afslag 

7 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 7498 Kræver yderligere be-
handling 

8 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 7726 Afslag 

9 Ansøgning om startmerit 21 / 262 Afslag 

10 Ansøgning om startmerit 21 / 3655 Imødekommet 

11 Ansøgning om startmerit 21 / 6840 Imødekommet 

12 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 3654 Imødekommet 

13 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 6803 Imødekommet 

14 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 7487 Imødekommet 

15 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 4093 Imødekommet 

16 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 7708 Imødekommet 

17 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 6822 Delvis imødekommet 

18 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 7377 Delvis imødekommet 

19 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 7502 Imødekommet 

20 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 21 / 7501 Delvis imødekommet 

21 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 20 / 73112 Delvis imødekommet 

22 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 3811 Imødekommet 

 
 

Øvrige sager (§18, stk. 4, nr. 5): 
 

11. Eventuelt 
Der var intet under dette punkt. 
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Mødet sluttede kl. 14.32 
 
 
 
På vegne af Studienævn for Jura, 
Med venlig hilsen 
 
Diana B. Vølund 
Studienævnssekretær 
 
Studieadministrationen – SAMF Uddannelse 


