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Vedr. semesterbeskrivelse  
1. semester – Jura (5 ECTS) 
Socialrådgiveruddannelsen E2021 
 
Nedenfor følger revideret semesterbeskrivelse specifikt mht. eksamensregler pga. omlægning af 
eksamen i Jura (5ECTS) til digital online eksamen grundet Corona. De reviderede eksamensregler 
indebærer ikke en ændring af prøveformen mundtlig eksamen eller semesterbeskrivelsen E2021 
i øvrigt. 
 
Eksamensregler 
Eksamen består af forberedelse og selve den mundtlige eksamen. Ved forberedelsens begyndelse tildeles 
du en case. Der er afsat ca 30 min til forberedelse af casen. Når forberedelsestiden er overstået, skal du 
være klar og vil blive lukket ind til selve den mundtlige eksamen. Begge dele foregår i Teams, jf. nærmere 
vejledning udsendes på Moodle inden eksamen.  
 
Du må anvende relevante retskilder (lovsamling i elektronisk eller bogform), lærebogsmateriale, notater 
samt aktuelle satser.  
Du må anvende din PC til forberedelse og ved eksamen. Ved selve eksaminationen skal PC dog alene anven-
des til kommunikation med eksaminator og censor. Det betyder, at du under forberedelsen skal skrive no-
ter i hånden. Det er kun de håndskrevne noter, du må bruge ved eksaminationen. 
Dit webcam skal være aktiveret under forberedelsen og eksaminationen” 
 
Det er absolut ikke tilladt at kommunikere med andre fra det tidspunkt, hvor casen tildeles , under forbere-
delsestiden og indtil eksamen er afsluttet og du har fået din karakter. Casen må ikke deles med andre, hver-
ken under eller efter eksamen. 
 
Til eksamen er det således absolut forbudt at: 
1) Kommunikere med andre mundtligt/skriftligt via telefon eller via internettet 
2) Dele materialer og filer herunder cases med andre via telefon eller via internettet 
Enhver form for kommunikation eller deling af materialer eller filer med andre er bortvisningsgrund. 
Til eksamen er det forbudt at bruge høretelefoner, telefoner og tablets. Din mobiltelefon skal være slukket 
under hele eksamensforløbet. 
 
Brud på reglerne ved eksamen samt plagiering er forbudt og kan have meget alvorlige konsekvenser.  
http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/plagiat 
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