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Ayo deltog i mødet under punkt nr. 8 og ellers ikke. 
 

1. Godkendelse af referat 
Godkendelsen af referatet udsættes til mødet i december.  
 

Orienteringspunkter: 
 
2. Meddelelser: 

Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 
Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
Henvendelse til Dekanatet vedr. lokaleudfordringer (1) 
Pædagogisk ramme og 5-punktsplan (2) 
 
Meddelelser ud over dagsordenen: 
Der var ingen meddelelser ud over dagsordenen. 
 
Sager behandlet i henhold til høringsrunde: 
Der har ikke været behandlet sager i skriftlig høringsrunde.  
 
Sager behandlet af formanden: 
 

1 Ansøgning om framelding til fag og eksamen efter fristen 21 / 62924 FM.godkendt 

 
Sager behandlet af studielederen: 
 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Jura 

Dato og tidspunkt  9. november 2021 kl. 12.15 

Sted  O97 

Inviterede  Ulrike Fleth-Barten (Studieleder), Michael Holm Madsen, An-
ders Varberg Lumholdt, Jøren Ullits, Morten Kjær, Niels Skov-
mand Rasmussen, Sabine Jørgensen (Studienævnssekretær KA) 
og Diana B. Midskov (Studienævnssekretær BA).  
 

Fraværende med af-
bud 
 

Ayo Næsborg-Andersen (Formand), Jakob Feddersen (Næstfor-
mand) og Sparghi Hamidi 
 

Mødeleder: 
 

Ulrike Fleth-Barten (Studieleder) 



 

 Side 2 

1 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 61488 Afslag 

2 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 62295 Afslag 

 
Kvalitetssikring og -udvikling af uddannelse og undervisning (§ 18, stk. 4, nr. 1): 
 
3. Fakultetets Pædagogiske Ramme 

Ulrike orienterede om, at den tidligere VILU-kreds har arbejdet med forskellige emner og disse er 
nu sammensat til en pædagogisk ramme.  
 
Implementeringsnotatet tydeliggør, at der er 3 områder man skal arbejde med studiegrupper, 
Studieguides (en udvidet læseplan, der indeholder elementer fra fagbeskrivelserne) og innova-
tive læringsformer. Studielederne skal udarbejde en procesplan for implementeringen af den pæ-
dagogiske ramme, der skal indleveres den 1. februar 2022.  
 
Studienævnet udtrykte bekymring for fx at skulle tvinge studerende til at arbejde i studiegrupper 
på bestemte tider på niveau med gymnasierne/folkeskoler igennem hele studietiden. Studienæv-
net finder ikke, at det er nødvendigt med en yderligere udbygning af studiegrupperne, da det fri-
tager de studerende muligheden for at kunne planlægge deres tid med fx studiejob. Faste studie-
grupper er en god ide, hvis man gør det lige i starten af uddannelsen, for at give dem muligheden 
for at finde sammen ellers anser studienævnet det ikke som en god ide. 
 
Studienævnet var ligeledes nysgerrige på, hvor timerne til disse studiegrupper skulle komme fra, 
om disse fx ville skulle gå fra forelæsningstimerne.  
 
Studienævnet arbejder videre med emnet og hvordan undervisningsaktiviteterne bedre kan kom-
munikeres ud til de studerende. Ulrike udarbejder forskellige forslag og punktet tages op igen på 
et senere møde.  
 
 

4. De studerendes punkt 
U48 a 
Anders oplyste, at der har været stort mandefald i undervisningen, og at der er ikke klager over 
lokalet længere, nu hvor det ikke er så varmt og der ikke er larm fra letbanens testkørsel hele ti-
den.  
 
Download af videoer.  
Michael oplyste, at de studerende på deltid stadig har problemer med at kunne downloade vide-
oer efter undervisningen. Ulrike oplyste, at der arbejdes på at løse problemet.  
 
Prøver på SDU eller hjemmefra 
Anders spurgte ind til, om det kunne gøres frivilligt for de studerende, så de selv kan vælge om 
de vil have en fysisk stedprøve eller en hjemmeopgave til eksamen. Ulrike oplyste, at det er Uni-
versitetets ansvar, uddelegeret til studieleder og Studienævn, at planlægge prøverne. De skrift-
lige prøver vil der derfor ikke kunne rykkes på.  
I forhold til de mundtlige prøver vil det heller ikke være muligt for den enkelte studerende at 
vælge, da det vil skabe forskellige forudsætninger for de studerende. 



 

 Side 3 

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

5. Fra eksamensteamet  
Der var intet under dette punkt.  
 

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

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

7. Fagbeskrivelser – fast punkt 
Selskabsret.  
Studienævnet godkendte at prøveformen i faget Selskabsret på deltid ændres til en skriftlig sted-
prøve for efteråret 2021. Prøveformen har ved en fejl været angivet som en hjemmeopgave som 
følge af rettelser i forbindelse med Corona situationen sidste gang faget blev udbudt.  

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

 
8. Dispensationsansøgninger 

Ayo deltog i mødet under dette punkt.   
 

1 Ansøgning om startmerit 21 / 60652 Afslag 

2 Ansøgning om startmerit 21 / 57318 Delvis 

3 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 21 / 62108 Afslag 

4 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 21 / 30285 Delvis 

5 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 61494 Imødekommet 

6 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 63406 Afslag 

7 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 62308 Imødekommet 

8 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 63439 Delvis 

9 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 61945 Imødekommet 

10 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 60654 Imødekommet 

12 Ansøgning om framelding til fag og eksamen efter fristen 21 / 57735 Afslag 

13 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 61613 Ikke relevant 

14 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 60671 Afslag 

15 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 63339 Afslag 

16 Ansøgning om udsættelse af førsteårsprøven 21 / 63400 Afslag 

17 Ansøgning om startmerit 21 / 58671 Delvis 

18 Ansøgning om startmerit 21 / 63443 Delvis 

19 Ansøgning om startmerit 21 / 56841 Imødekommet 

20 Ansøgning om startmerit 21 / 61944 Imødekommet 
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21 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 21 / 63280 Imødekommet 

22 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 21 / 62018 Imødekommet 

23 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 21 / 62290 Imødekommet 

24 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 57705 Imødekommet 

25 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 63436 Imødekommet 

26 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 63412 Imødekommet 

27 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 63404 Imødekommet 

28 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 21 / 53179 Imødekommet 

29 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 61118 Imødekommet 

30 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 61483 Imødekommet 

31 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 63413 Imødekommet 

32 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 61486 Imødekommet 

33 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 63421 Imødekommet 

34 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 63424 Imødekommet 

35 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 63427 Imødekommet 

36 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 61490 Imødekommet 

37 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 63411 Imødekommet 

38 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 63431 Imødekommet 

39 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 63477 Imødekommet 

40 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 63425 Imødekommet 

41 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 63409 Imødekommet 

42 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 62646 Imødekommet 

43 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 63408 Imødekommet 

44 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 63420 Imødekommet 

45 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 63437 Imødekommet 

46 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 63472 Imødekommet 

47 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 63440 Imødekommet 

48 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 63441 Delvis 

49 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 63398 Imødekommet 

50 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 63462 Imødekommet 

51 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 63471 Imødekommet 

52 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 63020 Imødekommet 

53 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 63278 Imødekommet 

54 Ansøgning om startmerit 21 / 54877 Delvis imødekom-
met 



 

 Side 5 

55 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 63444 Imødekommet 

64 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 63433 Imødekommet 

 
 

Øvrige sager (§18, stk. 4, nr. 5): 
 

9. Eventuelt 
Valg til studienævnet 
Ulrike huskede de studerende på, at de skal stille op til valget.  
 

 
Mødet sluttede kl. 15.00 
 
 
På vegne af Studienævn for Jura,  
Med venlig hilsen 
 
Diana B. Vølund 
Studienævnssekretær 
 
Studieadministrationen – SAMF Uddannelse 

 
 


