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Ayo bød velkommen til Signe som ny studenterrepræsentant.  
 

1. Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
 

Orienteringspunkter: 
 
2. Meddelelser: 

 
Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
Af referatet for november 2020 fremgår det, at Cand.public.-uddannelsen er i gang med at udar-
bejde noget dataetik. Ayo vil gerne høre, om vi må se det, når det er færdigt. Ulrike tager kontakt 
til dem. 
 
Der var ingen bemærkninger til disse meddelelser: 
Godkendelse af formand, næstformand og udpegning af studieleder (1) 
Udpegning af studenterrepræsentanter (2) 
 
 
Meddelelser ud over dagsordenen: 
 
Sager behandlet i henhold til høringsrunde: 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Jura 

Dato og tidspunkt  18. januar 2021 kl. 12.15 

Sted  Digitalt via Zoom 

Inviterede  Ayo Næsborg-Andersen (Formand), Ulrike Fleth-Barten (Studiele-
der), Jakob Feddersen (Næstformand), Michael Holm Madsen, 
Morten Kjær, Niels Skovmand Rasmussen, Jøren Ullits, Signe 
Gertz Jensen, Sabine Jørgensen (Studienævnssekretær KA) og Di-
ana B. Midskov (Studienævnssekretær BA).  
 

Fraværende med af-
bud 
 
Fraværende uden af-
bud 
 

 

Mødeleder: 
 

Ayo Næsborg-Andersen 
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Eksamensplaner for omprøver: 
Studienævnet har i skriftlig høring behandlet eksamensplanerne for omprøverne for både bache-
lor- og kandidatuddannelserne. Studienævnet har godkendt planerne uden bemærkninger.  
 
Afvikling af omprøver i februar 2021: 
Studienævnet har i skriftlig høring besluttet, at de skriftlige stedprøver i februar 2021 bliver om-
lagt til hjemmeopgaver. Ved hjemmeopgaver med en varighed på op til 6 timer skal der bruges 
ExamMonitor. 
 
Nye medlemmer i studienævnet 
Studenterrepræsentanterne i studienævnet har godkendt indstillingen af yderligere to studenter-
medlemmer i skriftlig høring. Studienævnssekretæren sørger for at få oplysninger om de stude-
rende sendt videre til Dekan og Rektor til indstilling.   
 
Sager behandlet af formanden: 

 
1 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 69557 FM.godkendt 

2 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 71060 FM.godkendt 

3 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 70807 FM.godkendt 

4 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 70746 FM.godkendt 

5 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 71090 FM.godkendt 

6 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 71087 FM.godkendt 

7 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 71113 FM.godkendt 

8 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 72567 FM.godkendt 

9 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 72879 FM.godkendt 

10 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 72959 FM.godkendt 

11 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 72961 FM.godkendt 

12 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 73097 FM.godkendt 

13 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 73215 FM.godkendt 

14 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 68305 FM.godkendt 

15 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 73443 FM.godkendt 

16 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 73486 FM.godkendt 

17 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 54 FM.godkendt 

18 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 67 FM.godkendt 

19 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 84 FM.godkendt 

20 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 603 FM.godkendt 

21 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 940 FM.godkendt 

22 Yderligere prøveforsøg 21 / 259 FM.godkendt 
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23 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 70203 FM.godkendt 

24 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 71115 FM.godkendt 

25 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 72569 FM.godkendt 

26 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 70216 FM.godkendt 

27 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 71785 FM.godkendt 

28 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 72576 FM.godkendt 

29 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 72581 FM.godkendt 

30 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 73217 FM.godkendt 

31 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 73485 FM.godkendt 

32 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 74289 FM.godkendt 

33 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 60 FM.godkendt 

34 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 71 FM.godkendt 

35 Ansøgning om særlige prøvevilkår 21 / 135 FM.godkendt 

36 Ansøgning om eksamen i udlandet 20 / 67151 FM.godkendt 

37 Ansøgning om eksamen i udlandet 20 / 70436 FM.godkendt 

38 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 71816 FM.godkendt 

39 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 73330 FM.godkendt 

40 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 74283 FM.godkendt 

41 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 1119 FM.godkendt 

42 Ansøgning om særlige prøvevilkår 20 / 69879 FM.godkendt 

43 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 70459 FM.godkendt 

44 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 70800 FM.godkendt 

45 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 70803 FM.godkendt 

47 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 70643 FM.godkendt 

48 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 20 / 70695 FM.godkendt 

 
Sager behandlet af Studielederen: 
 

1 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 69860 Imødekommet 

2 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 69863 Imødekommet 

3 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 70574 Imødekommet 

4 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 71144 Imødekommet 

5 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 71144 Imødekommet 

6 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 72880 Imødekommet 

7 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 260 Imødekommet 
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8 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 261 Imødekommet 

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

Der var intet under dette punkt.  
 

4. Opfølgning på situationen omkring Coronakrisen 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har meldt ud, at undervisningen er lagt om til online i fe-
bruar og marts, og at omprøverne vil blive afviklet på samme måde som den ordinære eksamen.  
 
Studienævnet diskuterede minimumstandarden om den digitale undervisning, der bliver tilbudt 
under disse forhold. Der er ikke lagt op til at undervisningen i februar og marts bliver helt frigivet. 
Timerne er derfor skemalagt og vil som udgangspunkt blive afviklet i henhold til skemaet.  
 
Det er som udgangspunkt ikke muligt at give adgang til universitetet til fx de undervisere, der skal 
undervise på deltidsuddannelse, og dermed skal sidde 7 timer til undervisning hjemmefra. Det er 
universitetsdirektøren, der skal give adgang til universitet i hvert enkelt tilfælde.  
Ulrike arbejder på at finde ud af, om det kan lade sig gøre, hvis der fx er særlige forhold for un-
derviserne, der gør, at de ikke kan gennemføre undervisningen hjemmefra.  
En anden løsning kan være, at der, som i efteråret, vil blive lavet Voice Over (powerpoints med 
speak) til en del af pensum, suppleret af 3-4 timers online undervisning. Det vil ikke været et krav 
at undervisningen skal fastlægges på denne måde, det vil være op til den enkelte underviser at 
vurdere, hvordan undervisningen planlægges bedst muligt.  Ulrike pointerede, at det er vigtigt 
med en udmelding til de studerende, så de ved, hvad de kan forvente og forholde sig til det.  
 
Studienævnet gennemgik og fastholdt de nuværende minimumskrav, der lyder som følger: 
 

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 
 

• Der bør være en gennemtænkt struktur og systematik på Blackboard / ItsLearning, så 
f.eks. alle undervisere på et fag benytter samme systematik. 
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5. Optagelse af undervisningen 
 

Der er fortsat studerende, der henvender sig for at få optagelser af undervisningen. Ulrike oply-
ste at, det er ikke vores opgave at sørge for optagelser.  
 
På SDU’s hjemmesiden fremgår det, at undervisningstiden er fra kl. 8.00 – 18.00. De studerende 
bør derfor forvente undervisning efter kl. 15 også. Måske dette skal tydeliggøres.  
 
Studienævnet har tidligere besluttet, at der vil blive lavet en Buddy ordning for studerende, der 
ikke kunne møde frem til undervisningen på SDU pga. risikogruppe. Men da al undervisningen i 
februar og marts vil være online, vil der på nuværende tidspunkt ikke blive lavet disse tiltag. 
 
Der er ligeledes studerende, der ønsker lydoptagelser eller videooptagelser, så de kan høre un-
dervisningen igen, da det er den måde, de nemmest lærer indholdet på.  
Studienævnet besluttede, at streamingen ikke vil blive optaget, og der vil heller ikke blive lavet 
lydoptagelser af undervisningen. I den forbindelse blev der gjort opmærksom på, at det pga. co-
pyright er ulovligt for studerende at optage undervisningen selv, hvis det ikke sker efter aftale 
med underviser. Underviserne kan evt. gøre opmærksom på dette forhold i starten af hver under-
visning.  
 
I forbindelse med evalueringen af undervisningen i efteråret har de studerende bedt om struktur 
på den digitale undervisning. Studienævnet holder derfor fast i, at der vil blive undervist og strea-
met på de fastlagte tidspunkter.  

 
6. Høring om forsknings- og ytringsfrihed 

Punktet blev udskudt til mødet i marts 2021. 
 

7. Introduktionsforløb om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling 
Studienævnet er blevet opfordret til at lægge et 1 ECTS introduktionsforløb om FN’s verdensmål 
for bæredygtig udvikling ind på første semester. Studienævnet finder ikke, at det nuværende for-
løb er relevant for jurister, men diskuterede muligheden for, hvordan verdensmålene kunne ind-
arbejdes i uddannelsen. Det kunne fx være en mulighed, at lægge det ind under faget Selskabs-
ret, men det vil så ikke være det forløb, som Universitetet lægger op til.  
 
Ulrike vil prøve at undersøge, om forløbet måske kan komme til at indgå i studiestartsprøven el-
ler, om det kan komme til alt indgå som et fag uden ECTS, men som blot vil fremgå af eksa-
mensbeviset på samme måde som studiestartsprøven.  
 
Studienævnet tager diskussionen af dette op igen på mødet i februar 2021.  
 

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

8. Fra eksamensteamet  
Der var intet under dette punkt.  
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Ulrike oplyste under dette punkt, at der ved denne eksamenstermin er opstået en ny problematik 
omkring afleveringen af eksamensopgaver. Der har altid været indbygget en, ikke synlig, buffer 
på 15 min for at afhjælpe problemer med mange afleveringer på samme tid. Efter indførelsen af 
Digital eksamen er denne buffer blevet synlig for de studerende. Det er i forbindelse med eksa-
men meldt ud til de studerende, at der er tale om en buffer, og at der vil ikke blive taget hensyn til 
materiale afleveret efter fristen for bufferens udløb.  
 
Der er nu kommet mange henvendelser fra studerende, der har afleveret udenfor bufferen. De 
fleste af disse henvendelser bliver afvist, fordi de studerende har påbegyndt deres upload ca. 14 
min over. Og hvis det så ikke lykkedes inden for 1 min., kommer deres aflevering for sent. De 
studerende bruger dermed ikke bufferen som en buffer, men som decideret arbejdstid.  
 
Der vil ved omprøven, via digital eksamen, blive gjort ekstra opmærksom på, at det kan tage lang 
tid at uploade, og at de studerende derfor skal starte processen ved eksamens afslutning og ikke 
trække den.  
 

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

9. Studieordninger – fast punkt 
Forslag til studieordningsændring til den nyeste cand.merc.(jur.) -studieordning: 
Studienævnet godkendte at kravet om et engelsksproget valgfag bliver afskaffet. 
 

10. Fagbeskrivelser – fast punkt 
Studienævnet er i forbindelse med godkendelsen af fagbeskrivelserne for foråret 2021 blevet 
bedt om at kigge på følgende opmærksomhedspunkter vedr. fagbeskrivelserne: 
 
Eksamensbestemmelser - Omfang  
I feltet angives prøvens omfang (f.eks. 10-12 normalsider) 
 
Overvej, hvorledes der allerede praktiseres (eller bør) praktiseres specifikke retningslinjer for 
omfang, og hvorledes dette skal præciseres for de studerende i fagbeskrivelsen.   
I drøftelsen overvej da følgende:  
Bør der i fagbeskrivelsen angives, hvorvidt overskridelse af omfang kan medføre afvisning?  
Bør der angives minimum hhv. maksimum omfang? 
 
I overvejelserne er det vigtigt at indtænke, hvilken praksis omkring punktet, der umiddelbart gø-
res brug af, og hvorledes dette f.eks. med en kort sætning i fagbeskrivelsen kan informeres til 
de studerende, således rammerne for prøvens omfang er kommunikeret direkte til de stude-
rende og klarlagt.   
 
Tænker studienævnet at der skal være krav om dette i alle eksamensopgaver? Det skal være 
op til fagansvarlig at vurdere om det er nødvendigt at fastsætte disse krav. Ulrike, det skal være 
ret nøje defineret, hvad det er der indgår i sidetallet, hvis man fastsætter og evt. vil afvise en op-
gave på baggrund af det.  
 
Studienævnet besluttede, at det skal være op til den enkelte fagansvarlig at vurdere.  
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Ulrike vil orientere de fagansvarlige med oplysning om muligheden for at indføre dette og oplyse 
om fordele og ulemper, hvis de indfører det.  
Studienævnet var enige om, at det skal kommunikeres klart i fagbeskrivelsen, hvis det kan have 
konsekvenser fx i form af afvisning af opgaven 

 
Eksamensbestemmelser - Hjælpemidler  

I feltet angives, hvilke hjælpemidler den studerende må benytte, herunder, om det er tilladt at 
kommunikere med andre.  
 
Overvej, om der bør præciseres, hvorvidt kommunikation med andre er tilladt særligt, når der 
arbejdes i grupper.  
Overvej, om der bør angives særlig sætning/information omkring kommunikation ved prøver, 
hvor der udarbejdes opgaver i grupper.  
F.eks. ved hjemmeopgaver (i form af en take home), der udarbejdes over en kortere periode, 
hvor opgaven udarbejdes i grupper, bør det da noteres, der ”blot” må samarbejdes inden for 
gruppen. Vil der direkte i fagbeskrivelsen skulle noteres, at der ikke må samarbejdes grupper 
imellem – eller er det tilstrækkeligt at angive opgaven skal udarbejdes i grupper (scenariet kan 
tænkes i en kontekst, hvor det kan være relateret til mistanke om eksamensuregelmæssighe-
der som eksempelvis ”ikke-tilladt samarbejde”).  

 
Studienævn for Jura udbyder ikke eksamen i gruppe, så denne diskussion vurderede studie-

nævnet, ikke var relevant.  
 
Ansøgninger fra studerende (§18, stk. 4, nr. 4): 

 
11. Dispensationsansøgninger 
 

1 Ansøgning om startmerit 20 / 70447 Imødekommet 

2 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 20 / 70565 Den studerende har trukket 
sagen tilbage 

3 Ansøgning om startmerit 20 / 70481 Delvist imødekommet 

4 Ansøgning om startmerit 20 / 70481 Delvist imødekommet 

5 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 69903 Afslag 

6 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 74237 Afslag 

7 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 74451 Imødekommet 

8 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 447 Afslag 

9 Ansøgning om startmerit 19 / 16113 Delvist imødekommet 

10 Ansøgning om startmerit 20 / 74235 Afslag 

11 Ansøgning om startmerit 20 / 71104 Delvist imødekommet 

12 Ansøgning om startmerit 20 / 70460 Imødekommet 

13 Ansøgning om startmerit 21 / 58 Imødekommet 

14 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag 21 / 445 Imødekommet 
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15 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 21 / 442 Den studerende har trukket 
sagen tilbage 

16 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 29739 Ikke relevant 

17 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 49 Imødekommet 

18 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 71109 Imødekommet 

19 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 70745 Imødekommet 

20 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 52 Imødekommet 

21 Ansøgning om andre dispensationer 20 / 72547 Imødekommet 

22 Ansøgning om startmerit 20 / 70640 Imødekommet 

23 Ansøgning om andre dispensationer 21 / 449 Imødekommet 

24 Ansøgning om yderligere prøveforsøg 20 / 70187 Delvist imødekommet 

 
Øvrige sager (§18, stk. 4, nr. 5): 

 
12. Eventuelt 

Michael spurgte ind til, om den nye struktur på Jura bacheloruddannelsen på deltid kommer til at 
gælde for nuværende studerende eller kun for nye studerende.  
Ulrike oplyste at den kun gælder for nye studerende optaget pr. 1. september 2021 dog vil der 
være en ændring for studerende optaget i 2020 og 2019, da selskabsret flyttes fra efteråret til for-
året og dermed ændrer semesterplacering fra foråret 2023.  
 

 
 
Mødet sluttede kl. 14.32 
 
 
 
På vegne af Studienævn for Jura, 
Med venlig hilsen 
 
Diana B. Vølund 
Studienævnssekretær 
 
Studieadministrationen – SAMF Uddannelse 


