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Referat af ekstraordinært møde i Juridisk Studienævn 2020 

 Tid: 29. april 2020, kl. 10-11 

Sted: Afholdt via Skype  

 

 

Til stede 

Professor Malene Kerzel (studieleder og formand), lektor Carsten Willemoes Jørgensen 

(studieleder), professor Dennis Ramsdahl Jensen (studieleder), professor Helle Bødker 

Madsen, professor Valdemar Smith, professor Birgit Liin, studerende Line Egtoft Jensen 

(næstformand), studerende Lars Møller Haase (næstformand), studerende Sandra Jytte 

Jeggesen, studerende Maja Troj Larsen, studerende Maria Lysholt Nielsen, studerende 

Maja Sofie Vilstrup Gaardsvig-Kjær 

 

 

Desuden deltog 

Studienævnssupporter Ida Ravn Eriksen (referent), studienævnssupporter Hanne Falsig, 

institutsekretærer Line Bang Petersen og Cille Rose Quist 

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Omlægning af eksamensformer ved sommereksamen 2020 

4. Eventuelt 
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.  

 

 

Ad 2. Godkendelse af referat 

Referatet fra 3. møde afholdt den 1. april 2020 blev godkendt uden kommentarer. 

 

 

Ad 3. Omlægning af eksamensformer ved sommereksamen 2020 

Som bilag til punktet var fremsendt en sagsfremstilling samt indstillinger til omlægning af 

eksamensformer på jura, master i skat samt erhvervsret-erhvervsøkonomi ved sommer-

eksamen 2020. 

 

Som konsekvens af den fysiske nedlukning af AU, er det besluttet, at alle stedprøver ved 

sommereksamen 2020 skal omlægges til digital form. Studieberedskabsgruppen, der er 

nedsat af fakultetsledelsen på Aarhus BSS med det formål at sikre fælles koordinering og 

kommunikation i forbindelse med corona-situationen, har som følge heraf defineret en 

række principper for omlægning af eksamen. Disse inkluderer at: 

 

- Omlægningen skal så vidt muligt ske i forholdet 1:1 

- Hjemmeopgaver forbliver hjemmeopgaver, eventuelt med online mundtligt for-

svar, hvor dette er relevant. 

- Mundtlige prøver omlægges til online eksamen af samme varighed 

- Skriftlige stedprøver omlægges til hjemmeopgaver af samme varighed 

 

Studielederne og institutlederen har sammen med faglederne lavet forslag til omlægning 

af sommerens eksamener, og listen er blevet godkendt i beredskabsgruppen. 

 

Malene Kerzel gennemgik den for jurauddannelsen fremsendt liste, hvor størstedelen af 

prøverne omlægges 1 til 1. På bacheloruddannelsen foreslås det dog, at forberedelsestiden 

bortfalder ved den mundtlige prøve i Forvaltningsret, da det ikke vurderes at være prak-

tisk muligt at håndtere dette via Zoom. Forslaget er drøftet med fagansvarlig, der medde-

ler, at der vil blive taget hensyn til den ændrede eksamensform i bedømmelsen.  

 

Birgit Liin supplerede, at kursusfaget Markedsret ligeledes har forberedelsestid, som øn-

skes afskaffet med samme begrundelse som nævnt ovenfor.  

 

På HA(jur.) og cand.merc.(jur.) er alle eksamener stedprøver, der omlægges til hjemme-

opgaver. PÅ bachelorprojektet og specialet afholdes det mundtlige forsvar online. Carsten 

Willemoes tilføjede desuden, at reeksamen i august vil få samme omlagte format som de 

ordinære eksamener på alle uddannelserne. 
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Dennis Ramsdahl fortalte, at der kun er få eksamener på Master i skat. I et enkelt fag af-

skaffes forberedelsestiden, og selve eksaminationstiden på faget reduceres fra 25 til 20 

minutter, så formatet svarer til andre mundtlige prøver på uddannelsen.  

 

Sandra Jeggesen spurgte til afskaffelse af forberedelsestid ved mundlig prøver, og hvor-

dan dette påvirker niveauet for eksamen. Yderligere spurgte hun, om det fortsat vil være 

muligt for studerende at medbringe lovsamling samt dispositioner til eksamen i Forvalt-

ningsret. Malene Kerzel svarede, at bedømmelsen vil blive ændret, så den afspejler det 

forhold, at studerende ikke har haft forberedelsestid. Hun vil undersøge med faggruppen, 

hvorvidt lovsamling og dispositioner forsat kan benyttes ved eksamen.  

 

Valdemar Smith bemærkede, at nogle fag går fra ingen hjælpemidler til alle hjælpemidler, 

hvilket kan give udfordringer i forhold til den måde, der er blevet undervist på gennem 

semesteret. Han oplyste videre, at der på Erhvervsøkonomi har været stillet alternative 

løsningsforslag for at imødekomme dette problem, men at disse er blevet afvist af bered-

skabsgruppen. Carsten Willemoes anerkendte, at omlægningen fra ingen til alle hjælpe-

midler kan give udfordringer. Han har dog været i kontakt med de relevante fagansvar-

lige, der mener, at det godt kan lade sig gøre om omlægge eksamen på fair og ordentlig 

vis. Som det er tilfældet ved afskaffelse af forberedelsestid, vil der også ved ændring af 

hjælpemidlerne blive taget hensyn i bedømmelsen.  

 

Der blev fra studenterside spurgt til, om der på et senere tidspunkt bliver mulighed for en 

tilbagelægning af eksamen til originalt format. Malene Kerzel svarede, at der som ud-

gangspunkt kan ændres i de mundtlige eksamener, hvis der bliver mulighed for fysisk 

fremmøde på universitetet. Dette skal dog varsles med tre uger. Der var dog enighed 

blandt studienævnets medlemmer om, at eksamensformen kun kan ændres tilbage fra on-

lineformat til stedprøve for så vidt angår ”hele” fag.  

 

Der blev fra studienævnets medlemmer yderligere stillet en række praktiske spørgsmål 

om afvikling af sommerens eksamener, og de foreløbige svar er gengivet nedenfor: 

 

- Beredskabsgruppen arbejder på en fælles vejledning og manual til afvikling af ek-

samen via Zoom, der vil omfatte både de praktiske og juridiske forhold.  

- Det forventes, at de administrative medarbejdere på Juridisk Institut opsætter og 

indkalder til online eksamen. 

- Afgørelser om forlænget tid vil fortsat være gældende, når stedprøver omlægges 

til hjemmeopgaver. 

- Der vil lokalt blive taget stilling til brugen af ukommenterede lovsamlinger ved 

mundtlig eksamen. 

- Hvis der åbnes yderliere op for fysisk fremmøde efter den 10. maj, vil AU arbejde 

på, at eksaminator og censor får mulighed for at sidde sammen på universitetet 

under eksamen. Dette er dog ikke muligt pt.  

- Det undersøges, om IT-systemet Exam Monitor kan anvendes til overvågning af 

eksamenssnyd ved skriftlige hjemmeopgaver.  
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Malene Kerzel oplyste afslutningsvist, at Zoom er blevet brugt ved afvikling af eksamen på 

elitemodulet i denne uge. Det forlyder, at eksamen er forløbet godt, og der vil snarest 

blive evalueret på forløbet på instituttet.  

 

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer, og de fremsendte planer for omlæg-

ning af sommereksamen 2020 blev godkendt af studienævnet.  

 

 

Ad 4. Eventuelt 

Der var ingen punkter til eventuelt. 

 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 10.45 

 

 

Studienævnsformand Malene Kerzel  

/ Ida Ravn Eriksen, referent 


