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1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
 

Orienteringspunkter: 
 
2. Meddelelser: 

Der var ingen bemærkninger til følgende punkter: 
Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 
Meddelelser ud over dagsordenen: 
Der var intet under dette punkt.  
 
Sager behandlet i henhold til høringsrunde: 
Der har ikke været behandlet sager i skriftlig høring siden sidste møde. 
 
Sager behandlet af formanden: 
 
1 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 27324 FM.godkendt 

2 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 28571 FM.godkendt 

3 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 30713 FM.godkendt 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Jura 

Dato og tidspunkt  2. juni 2020 kl. 12.15 

Sted  Digitalt via Zoom 

Inviterede  Ayo Næsborg-Andersen (Formand), Ulrike Fleth-Barten (Studiele-
der), Morten Kjær, Bassah Khalaf,  Marcus Späth Aagaard, Niels 
Skovmand Rasmussen, Sabine Jørgensen (Studienævnssekretær 
KA) og Diana B. Midskov (Studienævnssekretær BA).  
 
 

Fraværende med af-
bud 
 
Fraværende uden af-
bud 
 

Michael Holm Madsen, Jakob Feddersen, Peter Weile og Vicky 
Bender Lorenzen (Næstformand)  

Mødeleder: 
 

Ayo Næsborg-Andersen 



 

 Side 2 

4 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 29745 FM.godkendt 

5 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 29366 FM.godkendt 

6 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 29734 FM.godkendt 

7 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 29728 FM.godkendt 

8 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 29658 FM.godkendt 

9 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 31224 FM.godkendt 

10 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 31227 FM.godkendt 

11 Ansøgning om udsættelse af førsteårsprøven 20 / 31223 FM.godkendt 

12 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 28647 FM.godkendt 

13 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 31606 FM.godkendt 

14 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 28658 FM.godkendt 

15 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 29747 FM.godkendt 

16 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 31486 FM.godkendt 

17 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 29353 FM.godkendt 

18 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 30797 FM.godkendt 

 
Sager behandlet af studieleder: 
 
1 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 29660 Imødekommet 

 
 

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

Michael har forud for mødet bedt om, at følgende blev taget op på mødet: 
Der har været massiv kritik af opbygningen af 6. semester på Jura bacheloruddannelsen på del-
tid. Kritikken har gået på det samlede antal undervisningsgange og udbyttet af undervisningen. 
Studienævnet diskuterede kritikpunkterne og besluttede, at kritikken af de samlede undervis-
ningsgange vil blive inddraget i arbejdet med fremtidens Jurauddannelse.  
Kritikken af undervisningsudbyttet vil blive inddraget i forbindelse med gennemgangen af under-
visningsevalueringen af faget, hvorefter studienævnet vil foretage evt. ændringer i faget.  
 

Marcus spurgte ind til, om det er meldt helt klart ud, hvilke regler der er omkring afleveringen af 
eksamensopgaverne i Digital eksamen. Sabine oplyste, at der er meldt ud til eksamensmedarbej-
derne, at det er et nyt system, der arbejdes med, og der derfor kan opstå uventede udfordringer. 
Det er derfor mulighed for at tage hensyn til, at studerende kan være en lille smule forsinkede i 
deres aflevering.  
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Marcus oplyste ligeledes, at der havde været 10 min. forsinkelse i udleveringen af en eksamens-
opgave i en eksamen, som han deltog i tidligere på dagen.  
Sabine giver oplysningen videre til eksamensteamet, så de kan være opmærksomme på dette 
mulige problem fremadrettet.  
 
Marcus er blevet kontaktet af flere studerende på HA(jur.)-uddannelsen, der ønsker at følge valg-
faget Erhvervsøkonomiske seminar, 10 ECTS, udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi.  
Diana orienterede om, at faget tidligere på dagen var blevet tilbudt uddannelsen som et forhånds-
godkendt valgfag. De studerende, der allerede har fremsendt en ansøgning til studienævnet, 
samt Uddannelsesjura & Registratur vil blive orienteret om, at faget nu er forhåndsgodkendt.  
Og de studerende vil efter eget ønske blive tilmeldt faget.  
 
 

4. Planlægning af sommerskolefag 
Studienævnet besluttede, at sommerskolefaget Persondataret skal udbydes som undervisning 
med fysisk fremmøde i sommeren 2020.  
Studienævnet besluttede samtidig, at eksamen i faget vil blive afviklet normalt med fysisk frem-
møde.  
 
Opfølgning på situationen omkring Coronakrisen 
Eksamensform i faget Køb og salg af virksomheder 
Studienævnet diskuterede eksamensformen i faget Køb- og salg af virksomheder og der er forud 
for mødet indkommet kommentarer til dette punkt fra Vicky, Peter og Michael.  
 
Studienævnet besluttede at fastholde, at eksamen i faget skal afholdes digitalt. Studienævnet 
finder ikke, at der i faget foreligger forhold, der gør, at dette fag adskiller sig fra de andre brede 
fag på uddannelsen. Studienævnet finder derfor, at det bør være muligt at gennemføre en digital 
eksamen på fornuftige vilkår.  
Studienævnet anbefaler, at eksaminator ikke foretager eksaminationen i faget alene, og Ulrike vil 
tage sagen op med fagansvarlig.  

 
Minimumskrav ved fjernundervisning.  
Ulrike oplyste at der har været spørgsmål fra andre uddannelser om, hvorvidt det skal være et 
krav, at de studerende tænder deres webcam, når der undervises digitalt.  
Studienævnet diskuterede for og imod brugen af webcam og besluttede at opfordre til at det an-
vendes, når der er et pædagogisk formål med det.  
Studienævnet vil lade det være op til den enkelte underviser at vurdere, om det skal være et krav 
med webcam i den pågældende undervisning.   

 
Retningslinjer ved digital mundtlig eksamen 
Ulrike oplyste, at man på Københavns Universitet har retningslinjer om, at man skal sidde på en 
stol, og ikke må ligge på sofaen, at man skal vende kameraet rundt i lokalet og sidde med ryggen 
til døren, så der ikke kan komme personer uset ind i lokalet, når der afholdes digitale mundtlige 
eksaminer, og spurgte ind til, om studienævnet ønskede lignende retningslinjer ved afviklingen af 
digitale mundtlige eksaminer på SDU.  
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Studienævnet diskuterede forslaget og nåede til frem til, at disse strenge krav ikke ønskes stillet.  
Der er i forvejen krav til studerende på Jura bacheloruddannelsen på deltid, der afholder fjernek-
samen, om, at de skal forevise rummet, de sidder i, hvis eksaminator beder om det. Denne regel 
ønskes anvendt ved alle de digitale mundtlige eksaminer.  
 

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 

Der var intet under dette punkt.  
 
Ansøgninger fra studerende (§18, stk. 4, nr. 4): 

 
8. Dispensationsansøgninger 

 
1 Ansøgning om andre dispensationer 20/25130 Kræver yderligere 

behandling 

2 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 27323 Afslag 

3 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 19200 Afslag 

4 Ansøgning om andre dispensationer 20/260 Afslag 

5 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20/2907 Afslag 

6 Ansøgning om andre dispensationer 20/29937 Afslag 

8 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 31225 Imødekommet 

9 Ansøgning om andre dispensationer 20/29738 Imødekommet 

10 Ansøgning om andre dispensationer 20/30902 Imødekommet 

11 Ansøgning om andre dispensationer 20/28940 Imødekommet 

12 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 20/28934 Imødekommet 

13 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 20/30904 Imødekommet 

14 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag 20/31289 Imødekommet 

15 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag 20/31612 Imødekommet 

16 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 20/31332 Afslag 

17 Ansøgning om godkendelse af startmerit 20/30645 Imødekommet 
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Øvrige sager (§18, stk. 4, nr. 5): 
 

9. Eventuelt 
Praktikophold  
Niels har modtaget en henvendelse fra studerende vedr. transportudgifter i forbindelse med prak-
tikophold og spørgsmålet om, hvorvidt man kan søge om støtte til disse udgifter.  
Ulrike bad Niels tale med RIO om mulighederne og henviser til, at de studerende burde kunne 
søge om ungdomskort, da det er et led i deres uddannelse, at skulle kunne møde op på praktik-
stedet.  
 

 
Mødet sluttede kl. 13.33.  
 
 
 
På vegne af Studienævn for Jura, 
Med venlig hilsen 
 
Diana B. Vølund 
Studienævnssekretær 
 
Studieadministrationen – SAMF Uddannelse 


