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Ulrike Fleth-Barten forlod mødet i tidsrummet 12.50 – 13.15 i dette tidsrum behandlede studienævnet 
dispensationsansøgninger nr. 1,2,3,4,5 og 7. 
 
 
1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 

Orienteringspunkter: 
 
2. Meddelelser: 

 
Karakterkrav gældende fra 2021 (3) 
Direktionen har for 2 år siden besluttet, at der skal nedsættes karakterkrav på alle uddannelser, 
HA(jur.) og Jura BA blev på det tidspunkt sat til 9,0. Dette er nu ændret til 7,0. 
 
Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 
Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
Orientering om fjerneksamen med tilsyn (1) 
Prodekangodkendelse af studienævns indstillinger om digital prøveafvikling (2) 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Jura 

Dato og tidspunkt  12. maj 2020 

Sted  Digitalt via Zoom 

Inviterede  Ayo Næsborg-Andersen (Formand), Ulrike Fleth-Barten (Studiele-
der), Morten Kjær, Peter Weile og Vicky Bender Lorenzen (Næst-
formand), Jakob Feddersen, Niels Skovmand Rasmussen, Michael 
Holm Madsen, Marcus Späth Aagaard, Sabine Jørgensen (Studie-
nævnssekretær KA) og Diana B. Midskov (Studienævnssekretær 
BA).  
 
 

Fraværende med af-
bud 
 
Fraværende uden af-
bud 
 

Bassah Khalaf,  

Mødeleder: 
 

Ayo Næsborg-Andersen 
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Meddelelser ud over dagsordenen: 
Der var ingen yderligere meddelelser.  
 
 
Sager behandlet i henhold til høringsrunde: 
Studienævnet har i skriftlig høring godkendt følgende: 
 

• Omprøveplanen for bacheloruddannelserne 
• Omprøveplanen for kandidatuddannelserne 
• Læseplanen for efteråret 2020 

 
 
Sager behandlet af formanden: 
 
1 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 26849 FM.godkendt 

2 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 27080 FM.godkendt 

3 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 23288 FM.godkendt 

4 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 27081 FM.godkendt 

5 Ansøgning om startmerit 20 / 9563 FM.godkendt 

6 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 27407 FM.godkendt 

7 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 26116 FM.godkendt 

8 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 25085 FM.godkendt 

9 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 23283 FM.godkendt 

10 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 25428 FM.godkendt 

11 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 25432 FM.godkendt 

12 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 25611 FM.godkendt 

13 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 25651 FM.godkendt 

14 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 26773 FM.godkendt 

15 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 27328 FM.godkendt 

 
 

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

Michael oplyste, at der er en del spørgsmål fra studerende om selve eksamen: 
• Må de bruge flere skærme, når der er Exammonitor på? 
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• Er der overvågning på ip-adresser fx i forhold til flere der bor sammen og tager samme 
studie?  

• Kommer der en vejledning til fjerneksamen?  
• Skal de studerende i udlandet benytte tilsyn? nej de skal ikke have tilsyn.  
• Support og problemer under eksamen, hvad gør man? 

 
Ulrike oplyste, at der vil komme en vejledning ud til de studerende, der gerne skulle give svar på 
disse spørgsmål. Hun oplyste desuden, at de studerende, der sidder i udlandet, heller ikke skal 
have tilsyn til deres eksamen, og den kan afholdes hjemmefra, som de øvrige studerendes. 
Dette vil der blive sendt oplysning ud til dem om.   
 
Ulrike orienterede om, at den udvidede tro- og love-erklæring vil blive en del af eksamensopga-
verne. I denne bliver SDU’s ordensregler sat ind og defineret, så det skulle give klarhed over for-
skellige spørgsmål, som fx, hvad menes der med, at man ikke må kommunikere med andre un-
der eksamen.   
Studienævnet gav udtryk for et ønske om, at de studerende, forud for eksamen, får tilsendt tro- 
og love-erklæringen, så det ikke kommer bag på dem under eksamen og dermed kan skabe 
unødige forstyrrelser. Ulrike går videre med at få tro- og love-erklæringen sendt ud til orientering 
til de studerende forud for afholdelsen af eksamen. 
  
Jakob spurgte ind til, om den begyndende åbning af Danmark påvirker kvote 2 samtalerne. Ulrike 
oplyste, at det ikke kommer til at have en indflydelse på afviklingen af optagelsen via kvote 2, da 
det allerede tidligere er besluttet, at der ikke afholdes samtaler i år, og dette er desværre ikke 
muligt at ændre.  
 
 

4. Indledende drøftelse om minimumskrav til fjernundervisning. 
Studienævnet har fået en anmodning fra fakultetet om, hvad minimumskrav til evt. fremtidig fjern-
undervisning vil være, hvis vi ikke kommer helt tilbage i efteråret eller, hvis der stadig skal være 
en form for fjernundervisning. 
 
Studienævnet diskuterede fordele og ulemper i forbindelse med den aktuelle fjernundervisning 
og blev enige om, at der ved evt. fremtidig omlægning af undervisningen til fjernundervisning vil 
være følgende minimumskrav:  
 

• Underviser skal gennemtænke forløbet og sørge for at undervisningen er aktuel. 
• Undervisningen skal indebære en del synkron undervisning, der vil ikke blive fastsat mi-

nimums procenter eller tidskrav på hverken synkron eller asynkron undervisning, det er 
en faglig vurdering, men det skal indgå. 

• Der skal være organiseret feedback, formatet vil være op til underviserne.  
• Underviserne kan genbruge de korte videoer fra undervisning på deltid, såfremt disse 

giver mening. Den fulde liveoptagelse af undervisningen er ikke velegnet.  
• Undervisningen skal indeholde nyt materiale fx Voice Over, der fungerer godt for de stu-

derende, her skal man være opmærksom på, at det er bedre med små og overskuelige 
filer end lange.  

• En mundtlig evaluering og feedback fx via zoom 
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• Der bør være en gennemtænkt struktur og systematik på Blackboard, så f.eks. alle un-
dervisere på et fag benytter samme systematik. 

Endvidere blev studienævnet enige om, at minimumskravene bør kombineres med det gode ek-
sempel, så underviserne kan blive inspireret og ikke kun holder sig til minimumskravene.  
 
Strukturen på Blackboard er ikke overskuelig og dermed ikke nem at finde rundt i. Ulrike oriente-
rede om, at der muligvis kommer et nyt system til efteråret, som vil kunne løse denne udfordring.  

 
 

5. Studieintensiteten på cand.jur. og cand.merc.(jur.)  
Universitetet har besluttet, at alle uddannelser, hvor studieintensiteten ligger på under 35 timer 
pr. uge, skal lave en handleplan for, hvordan studieintensiteten kan øges.  
 
Ulrike oplyste, at der fx er registreret en studieintensitet på 30,5 timer om ugen for cand.jur.-stu-
derende.  
 
Studienævnet diskuterede, hvordan vi kan få de studerende til at studere mere, og få dem til at 
indregne al deres studietid, når de svarer på evalueringer omkring studieintensiteten. Tidligere 
undersøgelser af dette har vist, at de studerende fx ikke indregner eksamensforberedelse og ti-
den til eksamen, når de besvarer disse spørgsmål.   
 
Studienævnet besluttede, at der skal større fokus på dette fx ved studiestart og ved, at fagan-
svarlig orienterer de studerende om indholdet i fagbeskrivelsen, og hvad der forventes af tids-
mæssigt forbrug i de enkelte fag.  
 

6. Uddannelsesberetning 
Ulrike forklarede baggrunden for uddannelsesberetningerne og strukturen i dem.  
 
Studienævnet gennemgik og godkendte de fremlagte uddannelsesplaner og handleplaner, og 
besluttede, at studienævnet frem til den 19. maj 2020 har mulighed for at komme med yderligere 
input til Ulrike.  
 
Under dette punkt blev det ligeledes besluttet, at Ulrike vil opfordre fagansvarlige til at blive bedre 
til at besvare de mails de modtager fra studerende, så de studerende ikke føler sig ignorerede.  
 
 

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

7. Fra eksamensteamet  
Der var intet under dette punkt. 
 

8. Omprøverne ved sommereksamen 2020 
Studienævnet besluttede, at gennemføre eksaminerne ved sommereksamen, august 2020 digi-
talt, på samme måde som ved den ordinære eksamen i juni 2020.  
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Ulrike orienterede om, at den dispensation, der er givet fra regeringen, til at der ikke skal være 
tilsyn ved hjemmeeksaminer, er forlænget til at kunne dække august også.  
 
 

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

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

 
 
10. Fagbeskrivelser – fast punkt 

Studienævnet blev orienteret om, at der er sket mindre ændringer i følgende fag på HA(jur.)-ud-
dannelsen, udbudt af andre studienævn, i efteråret 2020: 

• Management and Control 
• Videregående årsregnskab 
• Regnskab 
• Organisation med videnskabsteori 
• Finansiering 

 
Studienævnet havde ingen kommentarer til disse ændringer.  

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

 
11. Dispensationsansøgninger 

1 Ansøgning om startmerit 20 / 27325 Afslag 

2 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 4696 Afslag 

3 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 24240 Imødekommet 

4 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 23102 Ikke relevant 

5 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 23101 Afslag 

6 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 23616 Kræver yderligere 
behandling 

7 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 24952 Kræver yderligere 
behandling 

8 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 27570 Afslag 

9 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 24436 Afslag 

10 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 24960 Afslag 

11 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 28660 Imødekommet 

12 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 22825 Afslag 

13 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 23327 Imødekommet 
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14 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 23423 Imødekommet 

15 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 27327 Afslag 

16 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20/26407 Afslag 

17 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 25079 Imødekommet 

18 Ansøgning om andre dispensationer 20/25632 Afslag 

19 Ansøgning om startmerit 20/27079 Imødekommet 

20 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 27567 Afslag 

21 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 22818 Afslag 

22 Ansøgning og forhåndsgodkendelse af merit 20/24890 Imødekommet 

23 Ansøgning og forhåndsgodkendelse af merit 20/26616 Imødekommet 

24 Ansøgning om startmerit 20/23544 Imødekommet 

25 Ansøgning og forhåndsgodkendelse af merit 20/26399 Trukket 

26 Ansøgning om startmerit 20 / 23716 Imødekommet 

27 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 23468 Imødekommet 

28 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 23720 Imødekommet 

29 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 23721 Imødekommet 

30 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 20316 Imødekommet 

31 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 24460 Imødekommet 

32 Ansøgning om andre dispensationer 20/24623 Imødekommet 

33 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 24950 Imødekommet 

34 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 24963 Imødekommet 

35 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 24989 Imødekommet 

36 Ansøgning om andre dispensationer 20/24897 Imødekommet 

37 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 25901 Imødekommet 

38 Ansøgning om andre dispensationer 20/27402 Imødekommet 

39 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 88315 Imødekommet 

40 Ansøgning om andre dispensationer 20/28068 Imødekommet 

41 Ansøgning om andre dispensationer 20/28526 Imødekommet 

42 Ansøgning om andre dispensationer 20/28527 Imødekommet 

43 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 23723 Imødekommet 
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44 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 24956 Imødekommet 

45 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 24962 Imødekommet 

46 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 24986 Imødekommet 

47 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 24996 Imødekommet 

48 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20/24892 Imødekommet 

49 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20/24898 Imødekommet 

50 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 25001 Imødekommet 

51 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 25095 Imødekommet 

52 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 25907 Imødekommet 

53 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 22822 Imødekommet 

54 Udsættelse af førsteårsprøven 20 / 23718 Imødekommet 

55 Udsættelse af førsteårsprøven 20 / 25096 Imødekommet 

56 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 23096 Imødekommet 

57 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 23098 Imødekommet 

58 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 23099 Imødekommet 

59 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 23100 Ikke relevant 

60 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20/23106 Imødekommet 

61 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 23182 Imødekommet 

62 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 23294 Imødekommet 

63 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 23298 Imødekommet 

64 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 23299 Imødekommet 

65 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 23321 Imødekommet 

66 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20/23285 Imødekommet 

67 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 23401 Imødekommet 

68 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20/23281 Imødekommet 

69 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 23416 Imødekommet 

70 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 23419 Imødekommet 

71 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 23545 Imødekommet 

72 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 23547 Imødekommet 

73 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 23549 Imødekommet 
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74 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 23715 Imødekommet 

75 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 23719 Imødekommet 

76 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 23550 Imødekommet 

77 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 23595 Imødekommet 

78 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 24949 Imødekommet 

79 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 25903 Imødekommet 

80 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 27326 Imødekommet 

81 Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlan-
det 

20 / 23345 Imødekommet 

82 Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlan-
det 

20/24887 Imødekommet 

83 Ansøgning om afholdelse af eksamen i udlan-
det 

20 / 27574 Imødekommet 

84 Ansøgning om startmerit 20 / 23543 Imødekommet 

85 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 22822 Ikke relevant 

86 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 23297 Imødekommet 

87 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 23595 Ikke relevant 

88 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 23717 Imødekommet 

90 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20/25128 Imødekommet 

91 Udsættelse af førsteårsprøven 20/25950 Imødekommet 

92 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 25080 Kræver yderligere 
behandling 

93 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 27323 Kræver yderligere 
behandling 

94 Ansøgning om andre dispensationer 20/27160 Imødekommet 

95 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 23783 Trukket 

96 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 23722 Trukket 

97 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 23097 Ikke relevant 

98 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 27328 Imødekommet 

99 Ansøgning om andre dispensationer 20/29332 Imødekommet 

 
 

Øvrige sager (§18, stk. 4, nr. 5): 
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12. Eventuelt 
Peter spurgte ind til den overvågning, der var tale om at indføre under de skriftlige prøver og som 
er blevet indført på andre uddannelser, hvor et eksternt firma fx via zoom holder øje med de stu-
derende under eksamen. 
Ulrike oplyste, at der ikke vil blive sat yderligere overvågning på under eksamen for fag udbudt af 
Studienævn for Jura.  

 
 
Mødet sluttede kl. 15.21.  
 
 
 
På vegne af Studienævn for Jura, 
Med venlig hilsen 
 
Diana B. Vølund 
Studienævnssekretær 
 
Studieadministrationen – SAMF Uddannelse 


