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1. Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

Orienteringspunkter: 
 
2. Meddelelser: 

 
Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
Orientering om faktisk forvaltningsvirksomhed (1)  
 
Fremtidens Jurauddannelse (2) 
Ulrike orienterede om at uddannelsen træder i kraft pr. 1. september 2021.  
 
Meddelelser ud over dagsordenen: 
 
Sager behandlet i henhold til høringsrunde: 
Udbudsret 
Studienævnet har i skriftlig høring godkendt, at undervisningen i faget Udbudsret i efteråret 2021 
afvikles online.  
 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Jura 

Dato og tidspunkt  23. august 2021 kl. 12.15 

Sted  U130 

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

Fraværende med af-
bud 
 
Fraværende uden af-
bud 
 

Jøren Ullits og Jakob Feddersen (Næstformand) 
 
 

Mødeleder: 
 

Ayo Næsborg-Andersen 



 

 Side 2 

 
 
Sager behandlet af formanden: 
 
 
1 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 35567 FM.godkendt 

2 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 40156 FM.godkendt 

3 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 41461 FM.godkendt 

4 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 41200 FM.godkendt 

5 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 53181 FM.godkendt 

6 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 53180 FM.godkendt 

7 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 53175 FM.godkendt 

8 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 54327 FM.godkendt 

9 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 53165 FM.godkendt 

10 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 53968 FM.godkendt 

11 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 54373 FM.godkendt 

12 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 55553 FM.godkendt 

13 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 39801 FM.godkendt 

14 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 55064 FM.godkendt 

15 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 55066 FM.godkendt 

16 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 39811 FM.godkendt 

17 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 40465 FM.godkendt 

18 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 40502 FM.godkendt 

19 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 36012 FM.godkendt 

20 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 53189 FM.godkendt 

21 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 53193 FM.godkendt 

22 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 53216 FM.godkendt 

23 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 53218 FM.godkendt 

24 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 53226 FM.godkendt 

25 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 53150 FM.godkendt 

26 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 53926 FM.godkendt 

27 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 40464 FM.godkendt 

28 Ansøgning om tilmelding til fag og eksamen efter fristen 21 / 54595 FM.godkendt 
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Sager behandlet af studielederen: 
 
1 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 54586 Imødekommet 

2 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 38969 Imødekommet 

3 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 53164 Imødekommet 

4 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 39435 Imødekommet 

5 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 53203 Imødekommet 

6 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 53161 Imødekommet 

7 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 32802 
+ 32804 

Delvis imødekommet 

8 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 39437 Imødekommet 

9 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 39817 Imødekommet 

10 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 53895 Imødekommet 

11 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 54751 Afslag 

 
 

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

Ulrike oplyste, at vi er fysisk tilbage uden afstandskrav igen. Det betyder fysiske eksaminer og 
undervisning.  
 
Studienævnet besluttede at der ikke skal laves særlige tiltag i forbindelse med undervisningen, 
hvis der er en enkelt studerende, der bliver smittet med Corona, hvis det skulle være tilfældet 
med en hel årgang, vil der blive taget stilling til om undervisningen skal laves online i en periode. 
Det betyder også, at der ikke fremover vil blive lavet optagelser af undervisningen. 
 
Ulrike oplyste, at rektoratet er opmærksomme på, at studerende har fundet ud af fordelen ved 
optagelse af undervisningen, og at denne kan ses på et andet tidspunkt. Det lyder ikke til ,at der 
kommer noget fra centralt hold, selv om der kommer en del henvendelser fra studerende om-
kring dette. Studienævnet forholder sig afventende på dette punkt. 
 
 
 

4. Årsberetning i Censorkorpset i Jura 2020 
Studienævnet tog årsberetningen til efterretning uden bemærkninger.  
 
 

5. Drøftelse af Studiemiljøundersøgelsen 
• Studienævnet drøftede studiemiljøundersøgelsen og kunne konstatere følgende: 
• Studiemiljøet, faglige og sociale arrangementer er gået ned ad. Studienævnet vurderende at Co-

rona har spillet en stor rolle i dette.  
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• Størstedelen af de studerende giver udtryk for, at de gerne vil tilbage til fysisk undervisning.  
• Stress - De studerende stresser hinanden og BA(jur.)-uddannelsen er den, som opbygger mest 

stress hos de studerende. Studienævnet drøftede vigtigheden af at tydeliggøre at studiet ikke kun 
handler om at få høje karakterer.  

• Det var overraskende hvor trygt det var at møde frem i efteråret pga. Corona.  
• Krænkelse/diskrimination – det er ikke muligt ud fra undersøgelsen at afklare, hvad disse svar 

dækker over.  
 
Studienævnet drøftede under dette punkt, at det kunne været en god ide med historier fra hver-
dagen fra underviserne eller fx oplæg fra en af dem, der ved meget om store sager, fx rigsretsa-
gen.  
 
Studienævnet godkendte de handleplanenerne, som Ulrike har udarbejdet på baggrund af resul-
taterne fra Studiemiljøundersøgelsen.   
 
 

6. Undervisningsevaluering fra F21 
Studienævnet tog evalueringerne til efterretning og følger op på de kommentarer, der har været i 
evalueringerne.  
 
Studienævnet undrede sig over, hvorfor der i evalueringerne er spørgsmål til øvelseshold i fag, 
hvor der ikke er øvelseshold. Det burde være muligt, at lade være med at svare på dette, når i de 
fag. 
 
Studienævnet besluttede at evalueringsformer bør tages op som et punkt på et senere møde 
 
 

7. HA(jur.)-uddannelsen 
Ulrike oplyste, at der har været klager omkring nogle erhvervsøkonomiske fag på HA(jur.)-uddan-
nelsen. Ulrike har talt med studielederen for Studienævn for Erhvervsøkonomi, som har gennem-
gået evalueringen og oplyser, at der er arbejdet meget på fagene. Dette bliver taget med på 
møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi til diskussion.  
 
Ulrike oplyser at eksamensplanlægningen er svær for HA(jur.)-uddannelsen, da der skal være 
sammenhæng mellem datoerne på to store uddannelser. Studienævnet overvejede muligheden 
for at inddrage lørdage og søndage i eksamensmåneden.  
 
Ulrike afholder et møde med klagerne og punktet tages op igen på et senere møde.  
 
 

8. Brug af rubricer og den videre AACSB-proces 
Ulrike orienterende om, at der er afprøvet rubricer/bedømmelsesskemaer i forbindelse med spe-
cialerne for at klargøre, hvad der forventes og hvad de studerende skal kunne.  
Ud fra disse data kan der nedsættes en AOL komité, 3 personer, der skal kigge på disse resulta-
ter og komme med forslag til studienævnet.  
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9. De studerendes punkt 
Michael oplyste, at han er blevet kontaktet omkring følgende punkter:  
International Private Law and International Trade Law  
Fagansvarlig har lagt materiale op til faget. Materialet kan dog kun tilgås via et Appleprodukt. De 
studerende, der ikke har det, kan ikke tilgå materialet. Studienævnet var enige om, at der skal 
findes en løsning, så alle studerende kan tilgå materialet, hvis det er noget, der skal bruges i un-
dervisningen.  
 
Studiestarten på deltidsuddannelsen.  
Der er ikke kommet intro program ud endnu. Ulrike oplyste, at der mangler afklaring af, hvilket it-
system, der skal køres på i efteråret og programmet vil komme ud snarest muligt.  
Ayo oplyser at der er blevet lovet at det ikke ville give en dårligere service til vores deltidsstude-
rende, at SFEO blev lagt sammen med IT-service. Studienævnet finder at der er sket en forrin-
gelse i modsætning til det lovede. 
 
Michael efterlyser en bedre kommunikation.  
 
Anders oplyste at han var blevet kontakte om følgende: 
Eksamen 
De studerende oplyser, at prøverne ved sommereksamen 2021 har været placeret for tæt på hin-
anden. Studienævnet er opmærksom på, at eksamenerne kan ligge tæt, men da der er mange 
forskellige faktorer, der skal tages hensyn til, er det ikke altid muligt at gøre det anderledes.  
 
 
Pensum 
I pensum er der tit oplyst at der skal anvendes senest udgave af en bog. Er det muligt at oplyse 
om der kommer en ny udgave eller ej.  
Ayo oplyste, at det kun er muligt, hvis underviser selv er forfatter på bogen, da det ikke ellers ud-
meldes før kort tid før et nyt semester fra forlagets side. Fx vil det ikke være muligt at give be-
sked forud for efterårssemesteret før tidligst i starten af august. Studienævnet diskuterede mulig-
heden for at få det ind i årshjulet for underviserne, at de skal huske at oplyse det, så snart det er 
muligt.  

 
 

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

10. Fra eksamensteamet  
Der var intet under dette punkt.  

 
 
11. Ansøgning om omlægning af eksamensperiode 

Studienævnet har modtaget en ansøgning om omlægning af eksamensperioden for faget Krimi-
nalitet, straf og kriminalpræventive strategier pga. forhold i fængslet.  
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Studienævnet kan konstatere at en sådan omlægning vil være faktisk forvaltning og Ulrike vil 
derfor følge op på sagen med fagansvarlig og træffe en beslutning.  

 
 
 
 

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

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

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

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

 
14. Dispensationsansøgninger 

Studienævnet besluttede under dette punkt, at der ikke længere vil kunne tilbydes en individuel 
studieaktivitet i forbindelse med meritoverførsel, hvis der er tale om mere end 2,5 ECTS. De stu-
derende vil i disse sager skulle bestå fagene igen.  
 
1 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53154 Delvis imødekommet 

2 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53162 Delvis imødekommet 

3 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53222 Imødekommet 

4 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53496 Delvis imødekommet 

5 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 54320 Delvis imødekommet 

6 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 53173 Afslag 

7 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 3979 Imødekommet 

8 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 53964 Imødekommet 

9 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 39805 Ikke relevant 

10 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 53184 Afslag 

11 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 53187 Afslag 

12 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 36009 Afslag 

13 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 35569 Afslag 

14 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 53145 Afslag 

15 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 54355 Imødekommet 

16 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 36022 Afslag 
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17 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 54350 Afslag 

18 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53185 Afslag 

19 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53937 Afslag 

20 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 54325 Afslag 

21 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 33100 Delvis imødekommet 

22 Forhåndsgodk. af merit 21 / 53156 Delvis imødekommet 

23 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53159 Delvis imødekommet 

24 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 54544 Delvis imødekommet 

25 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53149 Delvis imødekommet 

26 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53163 Delvis imødekommet 

27 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53223 Delvis imødekommet 

28 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53497 Delvis imødekommet 

29 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53155 Delvis imødekommet 

30 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53950 Delvis imødekommet 

31 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53929 Delvis imødekommet 

32 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53936 Delvis imødekommet 

33 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53969 Delvis imødekommet 

34 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 54559 Delvis imødekommet 

35 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 54546 Delvis imødekommet 

36 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 54317 Delvis imødekommet 

37 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53996 Imødekommet 

38 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53994 Delvis imødekommet 

39 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53985 Delvis imødekommet 

40 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 54324 Delvis imødekommet 

41 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53501 Delvis imødekommet 

42 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 54330 Delvis imødekommet 

43 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 37763 Delvis imødekommet 

44 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 39436 Delvis imødekommet 

45 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53182 Delvis imødekommet 

46 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53205 Delvis imødekommet 

47 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53204 Delvis imødekommet 

48 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 54752 Delvis imødekommet 

49 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 54343 Afslag 

50 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 53976 Afslag 
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51 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 21 / 53500 Imødekommet 

52 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 21 / 53213 Imødekommet 

53 Forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag 21 / 53168 Imødekommet 

54 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53177 Imødekommet 

55 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 21 / 53158 Imødekommet 

56 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 39993 Imødekommet 

57 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 54342 Imødekommet 

58 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53166 Imødekommet 

59 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53505 Imødekommet 

60 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53507 Imødekommet 

61 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53942 Imødekommet 

62 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53983 Imødekommet 

63 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 54552 Imødekommet 

64 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 54547 Imødekommet 

65 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 53215 Imødekommet 

66 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 53186 Imødekommet 

67 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 53214 Imødekommet 

68 Ansøgning om framelding til fag og eksamen efter fristen 21 / 53930 Imødekommet 

69 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 53503 Imødekommet 

70 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 53153 Imødekommet 

71 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 53502 Imødekommet 

72 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 54549 Imødekommet 

73 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 53174 Imødekommet 

74 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 38981 Imødekommet 

75 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 53167 Imødekommet 

76 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 53934 Imødekommet 

77 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 53197 Imødekommet 

78 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 38770 Imødekommet 

79 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 54337 Imødekommet 

80 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 53504 Imødekommet 

81 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 54315 Imødekommet 

82 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 54331 Delvis imødekommet 

83 Ansøgning om godkendelse af startmerit 21 / 54333 Delvis imødekommet 
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Øvrige sager (§18, stk. 4, nr. 5): 

 
15. Eventuelt 

Der var intet under dette punkt.  
 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 14.53 
 
 
 
På vegne af Studienævn for Jura, 
Med venlig hilsen 
 
Diana B. Vølund 
Studienævnssekretær 
 
Studieadministrationen – SAMF Uddannelse 


