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Kære Studienævnskollega 

 

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet, tirsdag 

den 3. februar 2015 kl.: 10:00-12:00 i lokale 1.02 

 

Tilstede: Ulla Steen, Carsten Munk-Hansen, Lars Bo Langsted, Esben Korsgaard Poulsen (jura), 
Christopher Kjær Glinvad (erhvervsjura), Nicoline Skaals og Birte Solvej Neve  
 

Afbud: Sten Bønsing, Jesper Melgaard Algayer (erhvervsjura), Albert Sverrisson (jura) 

 

 

Dagsordenen er: 

1. Godkendelse af endelig dagsorden 

2. Godkendelse af referat af 12. januar 2015 (bilag) 

3. Merit 
a. Forhåndsmeritansøgning NN 
b. Forhåndsmeritansøgning NN 

4. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

5. Valg af studienævnsformand og næstformand – udskudt til SN møde i marts 

6. Eventuelt 

 
Mødet er som udgangspunkt åbent for enhver med respekt af pladsforhold, ro og orden, 

medmindre det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes 

nødvendigt at behandle en sag for lukkede døre. 

 

Med venlig hilsen 

 

Ulla Steen 

Studienævnsformand 
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1. Godkendelse af endelig dagsorden 

Godkendt med den ændring at punkt 5 udskydes til næste møde. 

Esben Korsgaard Poulsen er inhabil i 3A. 

 

2. Godkendelse af referat af 12. januar 2015 

Godkendt, efter det er tilrettet, hvem der deltog i sidste møde. 

 

3. Merit 
Forhåndsmeritansøgning NN - vedtaget 
 
Forhåndsmeritansøgning NN– vedtaget faget US Legal System kan give 10 ECTS for valgfag, 
både på bachelor og kandidatuddannelsen, når endelig merit søges  
 

4. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

 

Fagbeskrivelsen i erhvervsøkonomi, er efter ønske fra underviseren adjunkt Jimmi 

Normann Kristiansen, ændret med supplerende litteratur til pensum i form af uddrag af 

forskelligt litteratur. Det ekstra pensum er ikke noget der skal indkøbes men bliver 

uploadet på Moodle. 

  

Ulla orienterede kort om økonomien i forhold til det undervisning der leveres på 2. 

semester EJ – 20 ECTS  erhvervsøkonomi blok  (Institut for Ledelse og Økonomi). Der blev 

spurgt til afregning i forhold til den undervisning som leveres til andre uddannelser, Det er 

instituttet, der administrerer rekvisition af undervisning hos os fra andre uddannelser  

Der er en problemstilling i forhold til at rigtig mange studerende har ansøgt om 

tompladsordning – 25 studerende er optaget. Henvendelser til studievejledning og 

studiesekretariatet fra 1. semester (nu 2. semester studerende) har afdækket, at 

hovedparten af de 25 studerende, der har søgt tomplads ordning, har søgt  fag på BA-jur 2. 

semester i håb om ad den vej, at kunne blive indskrevet på  til sommer på jurastudiets 3. 

semester.  Dette er dels problematisk, da de studerende risikerer ’at sætte sig mellem to 

stole’ i forsøget på at følge fag på begge uddannelsers 2. semester – dels problematisk, da 

der kun forventes at være få åbne pladser for indskrivning. 

Der er sendt besked ud på Moodle til de studerende, med en forklaring om, at der 

sandsynligvis ikke være plads  til ret mange og nogen overhovedet, da Studienævnets 

retningslinjer bygger på, at de, der kan opnå merit for flest fag på BA-jur. (cand.jur.) 

prioriteres.   Der er lavet en aftale med EVU om muligheden for at få pengene retur for 

tilmeldte tomplads fag i foråret 15. 

 

Der er, som aftalt på sidste studienævnsmøde, sendt en besked ud til 3. semester vedr. 

problemerne i forbindelse med eksamen i retsvidenskabsteori i Solside Hallen.  
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Der er kommet to klager vedr. eksaminationsgrundlaget til denne eksamen, som vil blive 

sendt rundt i studienævnet i løbet af i morgen. Ulla laver et udkast. 

 

Der er fremsat en problemstilling i forhold til, at der er temmelig mange studerende der 

benytter muligheden med at trække blank til mundlige eksaminer, samt aflevere en blankt 

besvarelse til skriftlig eksamen.  

Studienævnet diskuterede problemstilling og nåede til frem til, at der ikke er nogen 

umiddelbar løsning. Det blev besluttet, at der på et at de kommende møder skal der være 

et punkt på dagsordenen vedr. studiemiljø, da denne problemstilling også kan handle om 

noget kulturelt. 

 

Der er 2 studerende der er blevet indberettet til rektor for eksamenssnyd. Sagen bliver 

behandlet i ledelsessekretariatet.  

 

Det blev det besluttet at Studienævnet skal se karaktergennemsnit på jura og 

erhvervsjurauddannelserne især 1. semester, men også meget gerne på de øvrige 

semestre.  

 

6.   Eventuelt 

Ikke noget til eventuelt. 

 

 

 

 


