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Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet mandag den 2. marts 

2015 kl.: 13:00-15:00 i lokale 1.02.  

 

Tilstede: Ulla Steen, Carsten Munk-Hansen, Sten Bønsing, Jesper Melgaard Algayer (erhvervsjura), 
Christopher Kjær Glinvad (erhvervsjura) og Birte Solvej Neve.  
 

Afbud: Lars Bo Langsted, Albert Sverrisson (jura), Esben Korsgaard Poulsen (jura), Nicoline Skaals. 

 

Dagsordenen er: 

1. Godkendelse af endelig dagsorden 

2. Godkendelse af referat af 3. februar 2015 (bilag) 

3. Dispensation 
a. NN 

4. Merit 
a. NN (forhåndsmerit) 
b. NN 

5. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

6. Valg af studienævnsformand og næstformand 

7. Genanvendelse af eksamensopgave (bilag) 

8. Evalueringer fra efteråret 2014 (bilag) 

9. Gennemgang om karaktergennemsnit (bilag) 

10. Beslutning om tilskud til FEJ til studiestart og hyttetur for 1. semester (bilag) 

11. Ændring til pensum i formueret III på cand.jur. (bilag) 

12. 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 

Punkt 6 udsættes grundet flere afbud, der indkaldes til ekstraordinært møde i næste 

uge. 

 

2. Godkendelse af referat af 3. februar 2015 (bilag) 

Godkendt. 
 

3. Dispensation 
b. NN – det er vedtaget i forhold til udkastet, at der ikke gives dispensation. 

 
4. Merit 

a. NN (forhåndsmerit) – givet forhåndsmerit, i henhold til udkastet. 
b. NN – der gives merit i henhold til udkastet. 

 
Det blev vedtaget at udvide den delegation Sten Bønsing har fra studienævnet i forhold 
til behandling af forhåndsmerit sager i forhold til udenlandske universiteter. 

 
5. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

Orientering i forhold til klager til eksamen i Retsvidenskabsteori, hvortil der kommet 

yderligere to klager, som Ulla Steen har besvaret i forlængelse af  de to tidligere klager.  

 

Opfølgning de studerende der har meldt sig til tomplads, hvoraf en del af disse afslutter 

deres BA.Jur. til sommer. Studiekontoret har afklaret, at studerende godt kan søge ind 

på både cand.merc.jur. og efterfølgende søge om indskrivning på BA.jur., Indskrevne 

erhvervsjurastuderende kan ikke optages på BA.jur, via kvote 2 hvis 1. år på Ba.Jur. er 

bestået. Erhvervsjurastuderende på 6. semester, der følger tompladsfag på 2. semester 

BA.jur med henblik på indskrivning er opfordret til også at søge ind via kvote 2. Dette vil 

eventuel give mulighed for optagelse via kvote 2, såfremt fagene på 2. semester BA.jur 

ikke bestås. I henhold til kvote 2 retningslinjer for BA.jur giver færdiggjort HA.jur point 

ift . optagelse på jura. 

 

Line Bune Juhl har i weekend afviklet workshoppen ”Mundtlig eksamen: Bliv god til 

formidling”, hvilket har været en succes jf. evalueringer. Lines vurderinger er også at 

det har givet de studerende et stort udbytte i forhold til emnet, samt ift networking.  

 

6. Valg af studienævnsformand og næstformand 

Udsat til et endnu ikke aftalt møde i næste uge. 

 

7. Genanvendelse af eksamensopgave (bilag) 
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I eksamensopgaven til grundlæggende skatteret på jura 7. semester er der genbrugt en 

eksamensopgave, som tidligere har været stillet til erhvervsjurasstudiets 5. semester i 

realisationsbeskatning tilbage i 2012. 

Opgavestilleren ekstern lektor Michael Fonsmark har udfærdiget udtalelse til SN om 

motivet for at genanvende opgaven (sammenligning mellem erhvervsjurastuderendes 

hhv. jurastuderendes løsning af opgaven) 

Studienævnet besluttede at caseopgaver (dvs. almindelige skriftlige eksamensopgaver)  

aldrig må genanvendes.  En form for videreudvikling af allerede anvendte opgaver kan 

ske ved eksaminer i multiple choise samt projekteksaminer. 

 

8. Evalueringer fra efteråret 2014 (bilag) 

Marlene Ydegaard gennemgik undervisningsevalueringer i forhold til tendenser og 

enkelte kommentarer. Bl.a. at det helt tydeligt blandt de studerendestuderende, at der 

ønskes  flere øvelsesopgaver i undervisningen Samtidig viser evalueringerne, at der er 

et ønske om de fysiske rammer forbedres, bl.a. bedre udluftning i lokalerne i 6A samt 

flere strømstik og/eller strømstik, der, som minimum, virker. 

  

Samlet er der overvejende positive svar i evalueringerne. Desværre er 

besvarelsesprocenten stadig meget lav. Så lav at validiteten af evalueringerne er 

tvivlsom. Dog har to valgfag noget højere besvarelsesprocenter. 

 

  

Der er også udarbejdet semesterevaluering for 1. semester E2014. Den kvalitative del 

af semesterevalueringen er foretaget af Marie Jull Sørensen i forbindelse med sidste 

øvelsesgang i Formueret 1, 1. semester. Via en dialog mellem de studerende og Marie 

og med udgangspunkt i nogle allerede formulerede spørgsmål, fik de studerende 

mulighed for at komme med deres vurdering af semesterets sammensætning. Lars Bo 

Langsted foretog den kvantitative del af semesterevalueringen til den sidste 

forelæsning i Formuret 1, 1. semester. Lars Bo delte spørgeskemaer ud til de 

studerende i den sidste del af forelæsningen, og dem besvarede de studerende i 

papirform..  

 

Der er fejl i evalueringer på juridisk metode (kunne godt være statsorganerne) og 

udbudsret er der ligeledes fejl i, hvilket gør det svært at konkludere noget ud fra de 

besvarelser der er kommet. Marlene sørger for, at evalueringernes kvantitative del 

publiceres på Juridisk Instituts hjemmeside. 

  

Der er enkelt evalueringer der skiller sig ud: 
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Grundlægende skatteret på 5. semester erhvervsjura og 7. semester jura, hvoraf de 

studerende giver dårlig kritik, bl.a. i forhold til faglige niveau, opgaverne har ikke passet 

til eksamen, har ikke været klædt på til eksamen og lign.  

Det blev besluttet at den fagansvarlige kommer med en vurdering af, hvordan faget kan 

opnå mere sammenhæng med øvelsesopgaver mv. Der synes generelt at være mangel 

på opgaveporteføljer i forskellige fag, så der vil på et underviser møde blive lagt op til 

diskussion om dette. 

I Dansk og International selskabsskatteret er der en del, der ytrer, at metoden med at 

inddrage de studerende er rigtig god, dog er det afgørende, at underviseren, i 

forbindelse med bl.a. løsning af opgaver, er til stede.   

I Fast ejendom er der kritik af pensum, hvilket har været reelt, da litteraturen har været 

forældet, og derfor har underviseren anvendt litteratur, der indgår som led i 

kommende publikation. Der arbejdes på færdiggørelse af tekstbogen. I Civilproces er 

der kritik af niveauet på faget, der er samlæst mellem 3. og 7. semester – Det er svært 

for 3. semester og let for 7. semester De to undervisere burde have 

forventningsafstemt med hinanden, hvad kravene til de studerendes viden skulle være. 

Studienævnet har ikke planer om at gøre yderligere da det er en overgangsordning. 

  

I Retsvidenskabsteori har der manglet synergi/sammenhæng i forhold til undervisning 

og eksamen. Den fagansvarlige vil tage evalueringen til efterretning og evt. se om det 

fagligt kan ændres uden at det går ud over fagligheden. 

  

Kontraktudarbejdelse er under omlægning, derfor vil der naturligt blive taget hånd om 

nogle af punkterne i evalueringerne. Plancherne, der er af ældre dato, er et af de 

gennemgående kritikpunkter, hvilket der vil blive taget hånd om. 

  

I EU-skatteret er der kritik af omfanget i forhold til ECTS, jf. projekt af bachelor omfang, 

hvilket der er taget hånd om. 

  

Generelt er der nogle opsamlingspunkter, som der vil blive tage hånd om i løbet af 

foråret. 

  

  

Der skal arbejdes på at optimere evalueringerne i forhold til information til studerende 

om vigtighed af evalueringer og større svarprocent. Muligvis kommer der muligheder i 

forhold til personlige evalueringer ved brug af Moodle.  

  

Der skal fremadrettet afvikles endnu flere evalueringer I den forbindelse skal 

spørgsmålene i evalueringerne præciseres og svarmulighederne skal være mere 
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analyserbare. Især semesterbeskrivelserne kan forbedres. Marlene Ydegaard vil sikre, 

at der bliver fulgt op på dette. 

 

 

9. Gennemgang om karaktergennemsnit (bilag) 

Der ses på sammenligning på fag mellem jura og erhvervsjura. 

 

I juridisk metode (jura 5,3 og erhvervsjura 3,6) 

Det er fint ud. 

 

I statsorganerne (jura 9,0 og erhvervsjura 5,5) 

Der blev diskuteret hvorfor der er så stor forskel, er det motivation eller grundet i 

afgangsbegrænsning på jura ? 

 

Formueret I mundtlig(jura 8,6 og erhvervsjura 7,2) 

Formueret I skriftlig (jura 5,1 og erhvervsjura 3,0) 

Samme diskussion som  

 

 

10. Beslutning om tilskud til FEJ til studiestart og hyttetur for 1. semester (bilag) 

SN har modtaget ansøgning fra FEJ vedrørende 20.000 kr. til kvalificering af tutorer og 
afholdelse af arrangementer i forbindelse med studiestart, samt en ansøgning om 
50.000 kr. til hyttetur for 1. semester i september 2015. Studienævnet vedtog at 
bevilge 50.000 kr. til hyttetur under forudsætning af, at der fremlægges budget og plan 
for tur, der præsenteres for Birte Neve og Ulla Steen. 
 
Med hensyn til de 20.000 kr. vedtog Studienævnet, at Ulla og Birte tager en snak med 
FEJ, da der er behov for dels nærmere at få fastlagt, hvad formålet med tutorarbejdet 
er, samt med henblik på at vurdere, hvordan tiltaget passer ind i øvrige planer for 
studiemiljøarbejde. 
Endelig har de tre studenterorganisationer FEJ, Jurafabrikken og ELSA fremlagt en 
hensigtserklæring, hvoraf det fremgår, at de tre foreninger ønsker at søge om 
resterende midler solidarisk og loyalt ift. hinanden. Det bemærkes hertil, at enhver 
studerende og gruppe af studerende kan søge midler på studienævnets budget, der er 
afsat til studenterrelaterede aktiviteter. 
 

11. Ændring til pensum i formueret III på cand.jur. (bilag) 

Indkommet ønske om ændring af pensum fra fagansvarlig er vedtaget. 

 

12. Eventuelt 

Der blev aftalt at der mandag den 9/3, kl. 13.00 afholdes ekstra ordinært møde, hvor 

eneste punkt er Valg af studienævnsformand og næstformand. Dekanen har besluttet 
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at nedsætte et studenterpanel, som består af alle næstformændene i studienævnene 

på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Det som skal fungere som talerør for de 

studerende. Første møde afholdes den 19. marts. 


