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1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
 

Orienteringspunkter: 
 
2. Meddelelser: 

Der var ingen bemærkninger til følgende: 
Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
Information om uddeling af priser ved årsfesten 2021 (1) 
 
Positiv institutionsakkreditering til SDU (2) 
Ulrike orienterede om, at SDU har modtaget en positiv institutakkreditering gældende til og med 
marts 2027. 
 
1-ECTS modul i bæredygtighed (3) 
Ulrike fulgte op på dette punkt fra tidligere møder.  
Ulrike har meldt tilbage, til prodekanen, at verdensmålene vil blive inddraget i undervisningen i 
de forskellige fag i forbindelse med opbygningen af fremtidens jurauddannelse og ikke decideret 
lagt ind i et enkelt fag. 
 
Meddelelser ud over dagsordenen: 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Jura 

Dato og tidspunkt  6. april 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, Signe Gertz Jensen, Sabine Jørgensen (Studie-
nævnssekretær KA) og Diana B. Midskov (Studienævnssekretær 
BA).  
 

Fraværende med af-
bud 
 
Fraværende uden af-
bud 
 

Michael Holm Madsen 

Mødeleder: 
 

Ayo Næsborg-Andersen 
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Sager behandlet i henhold til høringsrunde: 
Ved udsendelse af dagsordenen har der ikke været behandlet sager i skriftlig høring.  
 
Sager behandlet af formanden: 
 
1 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 20 / 57176 FM.godkendt 

2 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 7491 FM.godkendt 

3 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 7696 FM.godkendt 

4 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 7717 FM.godkendt 

5 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 9059 FM.godkendt 

6 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 13688 FM.godkendt 

7 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 9488 FM.godkendt 

8 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 13694 FM.godkendt 

9 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 15715 FM.godkendt 

10 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 16487 FM.godkendt 

11 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 23018 FM.godkendt 

12 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 17965 FM.godkendt 

13 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 7505 FM.godkendt 

14 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 6815 FM.godkendt 

15 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 9540 FM.godkendt 

16 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 6815 FM.godkendt 

17 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 12525 FM.godkendt 

 
Sager behandlet af studielederen: 
 
1 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 4148 Delvis 

2 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 7923 Imødekommet 

 
Kvalitetssikring og -udvikling af uddannelse og undervisning (§ 18, stk. 4, nr. 1): 
Studienævnet besluttede at bytte rundt på punkt 3 og 4 
 
3. De studerendes punkt  

Jakob: 
Der mangler en HA(jur.)-studenterrepræsentant i studienævnet. 
De studerende i studienævnet, besluttede at indstille en navngiven ny HA(jur.)-studerende til den 
frie plads i studienævnet. Studienævnssekretæren går videre med indstillingsproceduren.  
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4. Opfølgning på situationen omkring Coronakrisen 
Genåbning 
Det er fra regeringens side besluttet, at der skal være en 20% genåbning på universitetet. Der er 
derfor regnet ud, at der på SAMF vil være 865 studerende, der kan komme tilbage på universite-
tet hver dag. Fakultetet arbejder lige nu på, at finde ud af, hvilke studerende der vil kunne 
komme få adgang til universitetet  
Indtil nu, er det besluttet at studerende på Journalistik har behov for at kunne bruge de faciliteter, 
der er på universitetet og de vil derfor få fortrinsret. Herefter vil det være en prioritet at få stude-
rende på 1. og 2. studieår tilbage.  
For uddannelser under Studienævn for Jura betyder det, at det vil det være øvelseshold på 2. og 
4. semester, der vil blive kigget på. I forbindelse med øvelsesholdene vil der ikke være krav om 
afstandskrav men til evt. forelæsninger vil der gælde et afstandskrav på 2 m fra hold til hold. 
Studienævnet besluttede at der vil være både online og fysisk øvelseshold, så det vil være muligt 
for de studerende, der af en eller anden årsag ikke ønsker at møde op fysisk, at deltage i øvel-
sesholdene digitalt. 
Der vil ved adgang til universitetet være krav om negativ test og der vil blive foretaget stikprøve-
kontrol ved indgangene, ligesom SDU arbejder på at indføre testkapacitet på stedet. 
 
Skriftlige stedprøver 
Studienævnet har tidligere besluttet, at de skriftlige stedprøver vil blive afviklet digitalt. Denne be-
slutning fastholdes.  
 
Mundtlige prøver 
Der arbejdes på at finde ud af, om der vil kunne afvikles mundtlige prøver med fysisk fremmøde. 
Studienævnet besluttede at prioritere forsvar af kandidatspecialer og bachelorprojekter, hvis det 
bliver muligt med fysisk fremmøde på nogle af de mundtlige prøver. Dette forventes afklaret i lø-
bet af april.   
  
 

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

 
5. Fra eksamensteamet  

Der var intet under dette punkt.  
 

6. Afholdelse af sommereksamen 2021 
Studienævnet vurderede et ønske fra en fagansvarlig om tilladelse til at udvide en skriftlig sted-
prøve fra 4 til 5 timer, da der har været udfordringer med den digitale undervisning. .  
Studienævnet besluttede at fastholde den nuværende eksamensform, og faget vil blive afviklet 
med en 4 timers skriftlig stedprøve. Studienævnet finder ikke, at man skal justere i eksamen pga. 
udfordringer i undervisningen, det vil være langt mere hensigtsmæssigt at finde en løsning på 
udfordringerne i undervisningen som fx ekstra undervisningsgange eller powerpoint speak.  
 
Studienævnet vil samtidig overveje muligheden for fysiske forelæsninger i faget i forbindelse med 
den 20% genåbning.  
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7. Behandling af klager vedr. eksamensplanlægningen 

Studienævnet har behandlet 5 klager over, at studienævnet muligvis ikke vil omlægge eksamen i 
et fag til en længerevarende skriftlig stedprøve.  
Studienævnet har set på helheden i denne coronasituation og ikke kun på situationen omkring 
det enkelte fag. Studienævnet finder ikke, at en udfordret undervisning giver grundlag for en æn-
dring af prøveformen. Det er studienævnets mål at give de studerende en god uddannelse, og 
det gøres ikke ved en hurtig løsning med ekstra tid til eksamen, det vil være mere reelt at tilbyde 
ekstra undervisningsgange eller andet undervisningsmateriale som fx Powerpoints med speak-
over. Studienævnet arbejder som nævnt under pkt. 6 med at finde en løsning på den konkrete 
situation. 
 

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

8. Studieordninger – fast punkt 
Studienævnet godkendte nye studieordninger for: 
Jura BA på deltid 2021-studieordningen - denne indeholder ligeledes meritordningen 
HA(jur.) - 2021-studieordningen 
 
Studienævnet godkendte følgende ændringer i: 
 

Cand.merc.(jur.) 2018, version 4: 
Afsnit 4.3.2 Struktur jf. beslutning truffet på studienævnsmøde 10. november 2020 vedrørende 
ECTS-fordelingen på specialet. 
Afsnit 4.3.3 Tilmelding til fag, herunder valgfag, tilvalg og sidefag. Tekst omkring tilmelding til 
sommerskolefag er bindende, er slettet.  
Afsnit 4.3.4 Kandidatspeciale jf. beslutning truffet på studienævnsmøde 10. november 2020 ved-
rørende ECTS-fordelingen på specialet. 
 
Cand.jur. 2012, version 8: 
Afsnit 4.3.3 Tilmelding til fag, herunder valgfag, tilvalg og sidefag. Tekst omkring tilmelding til 
sommerskolefag er bindende, er slettet. 
 
Cand.jur. 2017, version 3 (deltid): 
Afsnit 4.3.3 Tilmelding til fag, herunder valgfag, tilvalg og sidefag. Tekst omkring tilmelding til 
sommerskolefag er bindende, er slettet. 
Afsnit 4.3.3 Tilmelding til fag, herunder valgfag, tilvalg og sidefag. Det er tilføjet, at det ikke er mu-
ligt at afmelde sig specialet. 
 
Cand.jur. 2018, version 3 (erhvervskandidat): 
Afsnit 4.3.3 Tilmelding til fag, herunder valgfag, tilvalg og sidefag. Tekst omkring tilmelding til 
sommerskolefag er bindende, er slettet. 
 
Cand.jur. 2020: 
Afsnit 7.1 Til- og framelding til undervisning og prøver §7. Sætningen ”tilmelding til sommerskole-
fag er bindende” er slettet. 
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Cand.jur. deltid 2020  
Afsnit 7.1 Til- og framelding til undervisning og prøver §7. Sætningen ”tilmelding til sommerskole-
fag er bindende” er slettet. 
 
Cand.jur. erhvervskandidat 2020  
Afsnit 7.1 Til- og framelding til undervisning og prøver §7. Sætningen ”tilmelding til sommerskole-
fag er bindende” er slettet. 
 
Cand.merc.(jur.) 2020  
Afsnit 7.1 Til- og framelding til undervisning og prøver §7. Sætningen ”tilmelding til sommerskole-
fag er bindende” er slettet. 
 
Jura BA 2016-studieordning, heltid 
Der er indsat overgangsordning i forbindelse med indføring af ny Jura BA studieordning 
 
Jura BA 2017-studieordningen, deltid 
Ændring i følgende punkter: 
Pkt. 4.3.2: Ændring af semesterplacering for fagene Selskabsret, International Private Law and 
International Trade Law og Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse. 
Pkt. 4.3.3: Ændring af semesterplacering for fagene Selskabsret, International Private Law and 
International Trade Law og Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse og tilføjelsen af nyt kasso-
gram gældende for studerende optaget pr. 1. september 2019 til og med 30 august 2021.  
Pkt. 6.4: Overgangsordning i forbindelse med indføring af ny Jura BA studieordning  

Meritordning for HA(jur.) til BAjur deltid 2017 
Tilføjelse af studieforløb Efteråret 2020 – Foråret 2022  
 

 
9. Fagbeskrivelser – fast punkt 

Studienævnet godkendte følgende fagbeskrivelser for efteråret 2021: 
 

Fagtitel: Ændringer: 

Forvaltningsret (HA(jur.) Ændringer i litteratur og prøveform 

Introduction to Banking and Financial Markets 
Law 

Ændringer i litteratur 

Kommunalret Ændringer i formål og sigte, indhold, målbeskrivelse, fær-
digheder, kompetencer og undervisningsform,  

Kriminalret, deltid Ændringer I formål og sigte, indhold, viden, færdigheder, 
kompetencer, litteratur, undervisningsform, prøveform og 
udlevering af opgave  

Kriminalret Ændringer I formål og sigte, viden, færdigheder, kompeten-
cer og litteratur 

Teknologiforståelse for jurister Ændringer i anbefalede forudsætninger, formål og sigte, 
indhold, viden, færdigheder, skemalagt undervisning, ar-
bejdsbelastning, prøveform, censur, identifikation, varighed, 
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omfang, indlevering af besvarelse, varighed (timer), ekstern 
kommentar 

Videregående erstatningsret Ændringer I anbefalede forudsætninger, formål og sigte, 
indhold, litteratur, undervisningsform, arbejdsbelastning 

Videregående erstatningsret, deltid Ændringer i anbefalede forudsætninger, formål og sigte, 
indhold, litteratur, undervisningsform og arbejdsbelastning 

Familie- og arveret, deltid Ingen ændringer 
Bachelorprojekt, deltid Ændring i målbeskrivelse og tidsmæssig placering 
Bachelorprojekt, HA(jur.) Ændring i målbeskrivelse og tidsmæssig placering 
Bachelorprojekt, Jura BA Ændring i målbeskrivelse og tidsmæssig placering 

 
Studienævnet besluttede at give faget Selskabsret på deltid tilladelse til at afprøve at afviklet 
undervisning online. Dette sker på baggrund af fagansvarliges ønske, da den største gruppe af 
de studerende kun er til stede online og der er relativt få studerende fysisk tilstede.  
 
Studienævnet besluttede at give faget European Human Rights på heltid tilladelse til at afvikle 
undervisningen ved at inddrage en lørdag i undervisningen. Den specifikke lørdag skal være 
kendt for de studerende, når de tilmelder sig faget. 

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

 
10. Dispensationsansøgninger 
 

1 Ansøgning om startmerit 21 / 23051 Delvist imødekommet 

2 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 23049 Afslag 

3 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 9119 Afslag 

4 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 23734 Imødekommet 

5 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 73444 Afslag 

6 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 10980 Kræver yderligere behand-
ling 

7 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 2425 Imødekommet 

8 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 12499 Imødekommet 

9 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 24019 Imødekommet 

10 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 23747 Imødekommet 

11 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 25130 Afslag 

12 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 21 / 15512 Imødekommet 

13 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 21 / 12488 Imødekommet 

14 Ansøgning om startmerit 21 / 10962 Imødekommet 

15 Ansøgning om startmerit 21 / 10975 Imødekommet 

16 Ansøgning om startmerit 21 / 23615 Imødekommet 

17 Ansøgning om startmerit 21 / 953 Imødekommet 

18 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 20085 Imødekommet 
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19 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 23746 Imødekommet 

20 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 15727 Imødekommet 

21 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 23745 Imødekommet 

22 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 23734 Imødekommet 

23 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 24240 Imødekommet 

24 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 5969 Imødekommet 

25 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 16517 Imødekommet 

26 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 10982 Imødekommet 

27 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 24031 Imødekommet 

28 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 20037 Imødekommet 

29 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 24307 Afslag 

30 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 9942 Imødekommet 

31 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 10973 Imødekommet 

32 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 10979 Imødekommet 

33 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 23616 Imødekommet 

34 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 23618 Imødekommet 

35 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 23645 Imødekommet 

36 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 23735 Imødekommet 

37 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 16505 Imødekommet 

38 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 23935 Imødekommet 

39 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 23918 Imødekommet 

40 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 23940 Imødekommet 

41 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 24313 Imødekommet 

42 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 23940 Imødekommet 

43 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 24034 Imødekommet 

44 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 4245 Imødekommet 

45 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 24237 Imødekommet 

46 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 24238 Kræver yderligere behand-
ling 

47 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 24315 Imødekommet 

48 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 23765 Imødekommet 

49 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 24319 Imødekommet 

50 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 24319 Imødekommet 

51 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 24319 Imødekommet 

52 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 23925 Imødekommet 
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53 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 24402 Imødekommet 

54 Ansøgning om startmerit 21 / 20038 Kræver yderligere behand-
ling 

55 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 443 Kræver yderligere behand-
ling 

56 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 10989 Den studerende har trukket 
sagen tilbage 

57 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 9143 Kræver yderligere behand-
ling 

58 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 24030 Kræver yderligere behand-
ling 

59 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 2133 Ikke relevant 

 
Øvrige sager (§18, stk. 4, nr. 5): 

 
11. Mødedatoer 

Ændring af mødedato for august 2021 fra den 24. august 2021 til den 23. august 2021 pga. insti-
tutseminar på Juridisk Institut.  
 

12. Eventuelt 
Der var intet under dette punkt.  

 
 
Mødet sluttede kl. 14.43 
 
 
 
På vegne af Studienævn for Jura, 
Med venlig hilsen 
 
Diana B. Vølund 
Studienævnssekretær 
 
Studieadministrationen – SAMF Uddannelse 


