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

1. Afholdelse af sommereksamen 2020 
På baggrund af den nuværende situation med Coronavirus i Danmark besluttede studienævnet 
følgende ændringer i forbindelse med sommereksamen, juni 2020.  
 
 
Fagtitel Eksamensaktivitetsnr.  Prøveform jf. fagbe-

skrivelsen 
Eksamensform ved or-
dinær prøve juni 2020 

Bachelorprojekt - HA(jur.) B660003102 Bachelorprojekt med 
mundtligt forsvar 

Bachelorprojekt med 
mundtligt forsvar via 
Zoom 

Bachelorprojekt - Jura BA B600000112 Bachelorprojekt med 
mundtligt forsvar 

Bachelorprojekt med 
mundtligt forsvar via 
Zoom 

Referat 

Emne  Ekstraordinært møde i Studienævnet for Jura 

Dato og tidspunkt  24. april 2020 

Sted  Digitalt via Zoom 

Inviterede  Ayo Næsborg-Andersen (Formand), Ulrike Fleth-Barten (Studiele-
der), Vicky Bender Lorenzen (Næstformand), Jakob Feddersen, Ni-
els Skovmand Rasmussen, Michael Holm Madsen  , Bassah Kha-
laf, Marcus Späth Aagaard, Morten Kjær, Peter Weile, Søren Han-
sen (Eksamensplanlægger) Sabine Jørgensen (Studienævnssekre-
tær KA) og Diana B. Vølund (Studienævnssekretær BA).  
 
Mads Lildholdt deltog i mødet fra kl. 11-12 i punkt 1. 
 
 

Fraværende med af-
bud 
 
Fraværende uden af-
bud 
 

 

Mødeleder: 
 

Ayo Næsborg-Andersen 



 

 Side 2 

Bachelorprojekt - Jura på 
deltid 

B620001102 Bachelorprojekt med 
mundtligt forsvar 

Bachelorprojekt med 
mundtligt forsvar via 
Zoom 

Civilproces og anden kon-
fliktløsning 

B650019102 6 timers Skriftlig sted-
prøve 

6 timers take-home 
opgave  

Civilproces og anden kon-
fliktløsning, lørdag 

B630058102 6 timers Skriftlig sted-
prøve 

6 timers take-home 
opgave 

Domsanalyse B600047102 Take-home opgave 
med mundtligt forsvar 

Take-home opgave 
med mundtligt forsvar 
via Zoom 

Domsanalyse B600047102 Take-home opgave 
med mundtligt forsvar 

Take-home opgave 
med mundtligt forsvar 
via Zoom 

Drafting Contracts B630038102 Home assignment Ingen ændringer i ek-
samensformen 

Drafting Contracts B650031102 Home assignment Ingen ændringer i ek-
samensformen 

Erhvervsøkonomisk Seminar 
(cand.merc.(jur.) 

B680008102  Projektrapport Ingen ændringer i ek-
samensformen 

EU-ret B600045102 4 timers skriftlig sted-
prøve 

4 timers take-home 
opgave 

Folkeret B620022102 20 min. mundtlig 
prøve 

20 min. mundtlig 
prøve via Zoom 

Forfatningsret B600014122 4 timers skriftlig sted-
prøve 

4 timers take-home 
opgave 

Forfatningsret B600014112 Individuel skriftlig op-
gave (artikel) 

Ingen ændringer i ek-
samensformen 

Forfatningsret B620023102  4 timers skriftlig sted-
prøve 

4 timers take-home 
opgave 

Forfatningsret B620023112 Individuel skriftlig op-
gave (artikel) 

Ingen ændringer i ek-
samensformen 

Formueret B600011102 4 timers skriftlig sted-
prøve 

4 timers take-home 
opgave 

Formueret B600011102 Skriftlig stedprøve 4 timers take-home 
opgave 

Forsikringsret B630042112 Hjemmeopgave Take-home opgave 
 

Forvaltningsret B600002102 4 timers skriftlig sted-
prøve 

4 timers take-home 
opgave 

Forvaltningsret B620025102 4 timers skriftlig sted-
prøve 

4 timers take-home 
opgave 

Generelt tværfagligt er-
hvervsprojekt 

B680005102  Projektrapport Ingen ændringer i ek-
samensformen 

Handel med fast ejendom B650030102 20 min. mundtlig 
prøve 

20 min. mundtlig 
prøve via Zoom 



 

 Side 3 

Immaterialret B630045102 20 min. mundtlig 
prøve 

20 min. mundtlig 
prøve via Zoom 

Industriøkonomi og konkur-
renceret 

B660006102 Hjemmeopgave med 
mundtligt forsvar 

Hjemmeopgave med 
mundtligt forsvar via 
Zoom 

International Private Law 
and International Trade Law 

B660004102 Oral exam Mundtlig eksamen via 
Zoom 

International Transport Law B630062102 Oral exam Mundtlig eksamen via 
Zoom 

Juridisk og Erhvervsøkono-
misk Seminar 
(cand.merc.(jur.) 

B600034102   Projektrapport Ingen ændringer i ek-
samensformen 

Juridisk Seminar 
(cand.merc.(jur.) 

B680003102   Projektrapport Ingen ændringer i ek-
samensformen 

Kandidatspeciale. B630003102 Kandidatspeciale med 
mundtligt forsvar 

Kandidatspeciale med 
mundtligt forsvar via 
Zoom 

Kandidatspeciale. B650003112 Kandidatspeciale med 
mundtligt forsvar  

Kandidatspeciale med 
mundtligt forsvar via 
Zoom 

Kandidatspeciale. B680002102  Kandidatspeciale 
med mundtligt forsvar 

Kandidatspeciale med 
mundtligt forsvar via 
Zoom 

Kapitalselskaber B630048102 20 min. mundtlig 
prøve 

Mundtlig eksamen via 
Zoom 

Kreditsikring og civil tvangs-
fuldbyrdelse 

B620020102 4 timers skriftlig sted-
prøve 

4 timers take-home 
opgave 

Kriminalitet, straf og krimi-
nalpræventive strategier 

B600042102 Synopsis med 20 min. 
mundtlig prøve 

Synopsis med 20 min. 
mundtlig prøve via 
Zoom 
Studienævnet god-
kendte ændring af 
gruppesammensæt-
ning 

Kriminalret B600021102 4 timers skriftlig sted-
prøve 

4 timers take-home 
opgave 

Køb og salg af virksomheder B630007102 20 min. mundtlig 
prøve 

20 min. mundtlig 
prøve via Zoom 

Markedsret B600040102 20 min. mundtlig 
prøve 

20 min. mundtlig 
prøve via Zoom 

Marketing og markedsfø-
ringsret 

B660002102 20 min. mundtlig 
prøve 

20 min. mundtlig 
prøve via Zoom 

Miljøret B650029102 20 min. mundtlig 
prøve 

20 min. mundtlig 
prøve via Zoom 



 

 Side 4 

Moms- og afgiftsret B630041102 20 min. mundtlig 
prøve på baggrund af 
synopsis 

20 min. mundtlig 
prøve via Zoom på 
baggrund af synopsis 

Moot Court, Oral Part (ta-
lent) 

B630061102 20 min. mundtlig 
prøve 

20 min. mundtlig 
prøve via Zoom 

Moot Court, Oral Part (ta-
lent). 

B600046102 20 min. mundtlig 
prøve  

20 min. mundtlig 
prøve via Zoom 

Obligationsret B600036102 4 timers skriftlig sted-
prøve 

4 timers take-home 
opgave 

Obligationsret B620019102 4 timers skriftlig sted-
prøve 

4 timers take-home 
opgave 

Politiret B630049102 72 timers take-home 
opgave 

Ingen ændringer i ek-
samensformen 

Projektorienteret forløb 10 
ECTS 

B630019102 Projektrapport Ingen ændringer i ek-
samensformen 

Projektorienteret forløb, 10 
ECTS 

B650008102 Projektrapport Ingen ændringer i ek-
samensformen 

Projektorienteret forløb, 20 
ECTS 

B630020102 Projektrapport Ingen ændringer i ek-
samensformen 

Projektorienteret forløb, 20 
ECTS 

B650007102 Projektrapport Ingen ændringer i ek-
samensformen 

Regnskabsforståelse B630039102 Synopsis med 20 min. 
mundtlig prøve 

Synopsis med 20 min. 
mundtlig prøve via 
Zoom 

Retshistorie, retsfilosofi og 
retssociologi 

B620021102 Synopsis med 20 min. 
mundtlig prøve 

Synopsis med 20 min. 
mundtlig prøve via 
Zoom 

Retshjælp og juridisk sagsbe-
handling i praksis 

B600048102 20 min. mundtlig 
prøve 

8 timers take-home 
opgave på baggrund af 
en case 

Seminar (cand.jur.) B630028102 Projektrapport Ingen ændringer i ek-
samensformen 

Skilsmisseret B635007102 Synopsis med 20 min. 
mundtlig prøve 

Synopsis med 20 min. 
mundtlig prøve via 
Zoom 

Specialiseret tværfagligt er-
hvervsprojekt - med fokus på 
erhvervsøkonomi 

B680006102 Projektrapport  Ingen ændringer i ek-
samensformen 

Specialiseret tværfagligt er-
hvervsprojekt - med fokus på 
jura 

B680007102 Projektrapport  Ingen ændringer i ek-
samensformen 

Strafferet - proces og praksis B630051112 Portfolio Synopsis med mundtlig 
eksamen via Zoom 

Strafferet - proces og praksis B630051112 Portfolio Synopsis med mundtlig 
eksamen via Zoom 



 

 Side 5 

Strafferetlig regulering af er-
hvervslivet 

B630043102 20 min. mundtlig 
prøve 

20 min. mundtlig 
prøve via Zoom 

Tinglysning B600041102 20 min. mundtlig 
prøve 

20 min. mundtlig 
prøve via Zoom 

Udlændingeret B630055102 20 min. mundtlig 
prøve 

20 min. mundtlig 
prøve via Zoom 

Videregående ansættelses-
ret (funktionærret) 

B630052102 Synopsis med 20 min. 
mundtlig prøve 

Synopsis med 20 min. 
mundtlig prøve via 
Zoom 

Videregående ansættelses-
ret (funktionærret) 

B650032102 Synopsis med 20 min. 
mundtlig prøve 

Synopsis med 20 min. 
mundtlig prøve via 
Zoom 

Virksomhedsbeskatning B630046102 Synopsis med 20 min. 
mundtlig prøve 

Synopsis med 20 min. 
mundtlig prøve via 
Zoom 

 
Som udgangspunkt bliver det anbefalet at anvende Zoom til afviklingen af de mundtlige prøver. 
Der vil dog kunne forventes situationer, hvor prøverne vil blive afviklet via Skype, Adobe Connect, 
Teams eller lign. af praktiske årsager.  
 
Studienævnet er forbeholden overfor muligheden for at lave overvågning af de 4 timers skriftlige 
take-home eksaminer. Dog besluttede studienævnet at delegere beslutningskompetencen til stu-
dieleder og formand i forbindelse med at træffe beslutning om anvendelse af evt. overvågnings-
program under eksamen, dog med det forbehold, at overvågningen skal være uforstyrrede for de 
studerende og ikke må være unødigt invaderende i de studerendes privatliv. Beslutningen om 
evt. overvågning skal dog være truffet senest 1. maj 2020.  
 
Der har været ønske om muligheden for adaptive release ved sommereksamen, juni 2020, prø-
ven i faget Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse. Studienævnet afviser muligheden for dette, 
da det er studienævnets vurdering, at ulempen, ved at frigive opgaverne løbende i løbet af eksa-
menstiden, er større end fordelen ved det.  
 
I øjeblikket overvejer universitet muligheden for indførelse af en tro- og love erklæring samt en 
skærpelse af de sanktionsmuligheder, som universitet har.  
Studienævnet diskuterede muligheden for udvidede tro- og love erklæringer i forbindelse med af-
holdelsen af skriftlige eksaminer som take-home opgaver uden tilsyn.  
Studienævnet besluttede, at det ville være hensigtsmæssigt at indføre en tro og love-erklæring, 
som de studerende aktivt skal indsætte i forbindelse med deres løsning af opgaven.  
 
Studienævnet indstiller til Juridisk Institut, at der i forbindelse med bedømmelsen af opgaverne fra 
sommereksamen juni 2020 skal være ekstra opmærksomhed på snyd og plagiat.  
 
Det vides endnu ikke, om omprøverne i august, vil kunne afvikles på normal vis i henhold til fag-
beskrivelserne eller, om der ligeledes vil blive truffet beslutning om ændringer i disse. Dette vil 
afhænge af regeringens beslutninger, og derfor vil der først blive truffet beslutning om dette på et 
senere tidspunkt.  



 

 Side 6 

 
Der er indkommet et forslag fra en gruppe studerende om muligheden for at ændre resultatet fra 
sommerens prøver til bestået/ikke bestået frem for karakterer.  
Studienævnet finder ikke, at dette tiltag vil være relevant. Studienævnet finder ligeledes at dette 
vil kunne stille vores studerende dårligere, end studerende fra andre universiteter, i forbindelse 
med evt. jobsøgning, hvis vi giver bestået/ikke bestået for et fag og andre universiteter giver ka-
rakterer.  
Endvidere finder studienævnet, at det faktum at undervisningen har været omlagt på grund af de 
nuværende omstændigheder gør, at alle studerende har været stillet lige, og der er dermed ikke 
et fagligt argument for at ændre bedømmelsesformen. Henset til ovenstående og betingelserne i 
bekendtgørelserne om, at kun en vis mængde ECTS på uddannelsen må være bedømt med be-
stået/ikke bestået. Studienævnet afviser derfor, at der vil ske ændringer i bedømmelsesformerne 
for sommereksamen i juni 2020.  

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

 
2. Dispensationsansøgninger – behandling af ansøgninger om udsættelse af afleveringsfristen for 

Bachelorprojektet pga. Corona situationen  
 
1 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 24953  Delvist imødekommet 

2 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 25387  Delvist imødekommet 

3 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 26052  Godkendt 

4 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 23179  Afslag 

5 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 26049  Godkendt 

6 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 26223  Godkendt 

 
Studienævnet gav formanden kompetence til at behandle sager om udsættelse af afleveringsfri-
sten for kandidatspeicalet, hvis ansøgningerne egner sig til formandsbehandling.  
 
 

Øvrige sager (§18, stk. 4, nr. 5): 
 

3. Eventuelt 
Der var intet under dette punkt. 
 

 
Mødet sluttede kl. 13.30  
 
 
På vegne af Studienævn for Jura, 
Med venlig hilsen 



 

 Side 7 

 
Diana B. Vølund 
Studienævnssekretær 
 
Studieadministrationen – SAMF Uddannelse 


