
REFERAT 
 

Studienævnsmøde – Juridisk Studienævn 
4. maj 2015 kl. 9:00 – 11:00, lokale 1.02, NJV 6A 
 

Møde indkaldt af Ulla Steen 

 

Tilstede: Studienævnsformand Ulla Steen, næstformand Albert Sverrisson (jura), Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, 

Carsten Munk-Hansen, Christopher Kjær Glinvad (erhvervsjura), Jesper Melgaard Algayer (erhvervsjura), Esben 

Korsgaard Poulsen (jura), Nicoline Skaals (jura, observatør), Sarah Guldhammer og Birte Solvej Neve.  

 

Afbud:  
 

Punkt 1 
 

Sagsfremstilling: 
 
Indstilling: 
 
Bilag: 
Referat:  

Godkendelse af endelig dagsorden 
 

Punkt 2 
 
 
 
 
Sagsfremstilling: 
 
 
 
Indstilling: 
 
Bilag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat:  

Præsentation og principbeslutning – 
Studieordningsændringer  STO 2013  HA. Jur  og STO 2013 
cand.merc.jur 
 
Der er udfærdiget oplæg med forslag til ændring af STO 13 for HA.jur., da der er 
unik mulighed for at samlæse yderligere bachelorfag på jura og erhvervsjura samt 
skabe plads på cand.merc.jur til faget erhvervsreguleringsret.   
 
Beslutning om ændring af STO2013 HA.jur.. 
 
Forslag til studieordningsændringer - udarbejdet af Ulla Steen 
Ulla Steen fremlæggerforslag til studieordningsændringer for HA.jur 5. og 6. 
semester. Herefter stillede Studienævnets medlemmer opklarende spørgsmål jf. 
forslaget, herunder vedrørende faget videregående formueret 5. semester HA.jur. 
Faget omfatter tingsret og insolvensret. Det er ikke tanken at tingsret skal udgå, 
men at faget gennemgår revision.  Ulla Steen vil bede den fagansvarlige om i 
samarbejde med underviseren i tings- og insolvensret om at fastlægge en 
hensigtsmæssig justering af fagbeskrivelsen.   
Studienævnet er overvejende positivt overfor forslaget, og Ulla Steen vil sørge for, 
at der bliver arbejdet videre med udvikling af fagindholdet til næste 
studienævnsmøde, hvor studieordningsændringerne endeligt skal godkendes. 

Punkt 3 
 
 
Sagsfremstilling: 
 
 
 
Indstilling: 
 
 

Præsentation og godkendelse af semester- og 
fagmodulbeskrivelser 
 
AAU har vedtaget at benytte en semesterskabelon, for at sikre ensartethed på 
universitetets uddannelser. Semester-skabelonerne skal være taget i brug seneste 
efterår 15. 
 
Beslutning om formkrav i den nye skabelon som kan tilpasses de enkelte 
studier/uddannelser/skoler. 
 



 
 

Bilag: 
 

Referat:  

Udkast til semester- og fagmodulbeskrivelse for 1. semester jura. 

 
Ulla Steen præsenterede udkast til koncept og indhold af semester- og 

fagmodulbeskrivelse. Nedenfor er der indsat klip fra det bilag, der ligger til grund 

for Studienævnets mulige beslutninger i forbindelse med beskrivelserne. 

 
I forhold til semesterbeskrivelsens mål: 
Kursets indhold og målsætninger beskrives i forhold til, hvad den studerende skal 
lære i forbindelse med modulet. Dette indbefatter gengivelse af studieordningens 
beskrivelse af viden, færdigheder og kompetencer. 
Dette kan – efter studienævnets afgørelse – suppleres med: 
En kortfattet beskrivelse af den metodiske, praktiske viden og kunnen, som den 
studerende opnår. 
Udpegning af kursusaktiviteter på senere semestre, som modulet lægger op til.  

 
Dette finder studienævnet som en udmærket idé for de fag, hvor det naturligt 
giver mening. 

 
Deltagerforudsætninger:  
Herunder beskrives den studerendes forudsætninger for at deltage i kurset, det vil 
sige eksempelvis tidligere moduler/kurser på andre semestre etc. Beskrivelsen er 
overvejende beregnet på at fremhæve sammenhængen uddannelsen. Dette kan 
eventuelt være i form af en gengivelse af studieordningsteksten.  

 
Studienævnet vil gerne, om det kan formuleres, sådan at det ikke giver anledning 
til begrænsning i forhold til indskrivning af studerende fra andre universiteter 
samt tompladsstuderende.  

 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
For hver undervisningsaktivitet (eksempelvis kursusgange, workshops med videre) 
angives: 
Undervisningens karakter (forelæsning, workshop, laboratoriearbejde, studietur 
etc.) 

Dette indgår allerede i beskrivelserne, så der forbliver i nuværende form. 

Undervisningsaktivitetens titel og nummer (i nævnte rækkefølge) samt eventuelt 
kortfattet beskrivelse af aktiviteten (kursusmanchet):  

Undervisningsaktiviteten kan indsættes med ikke nummer og lignende. Da 
Studienævnet, mener det kan give anledning til forvirring. 

Dato for afvikling 

SN besluttede, at der ikke skal indgå datoer og tidspunkter, da det fremgår af 
moodle og CAL-moodle. 

Underviser(e): 

Dette indgår allerede i beskrivelserne, så det forbliver i nuværende form. 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur:  

Dette indgår allerede i beskrivelserne, så det forbliver i nuværende form. 

Slides og øvrige ressourcer: 

SN besluttede, at der ikke skal indsættes slides eller øvrigt undervisningsmateriale 
i beskrivelserne, det det fremgår af Moodle under den enkelte fag. 



Eksamen: 
Gengivelse og evt. uddybelse af studieordningens beskrivelse af prøve- og 
bedømmelsesform, samt eventuelt: 
 
Afleveringsform og – tidspunkt, herunder evt. upload til projektbibliotek  

Redegørelse for relevante vurderingskriterier i forbindelse med bedømmelse  

Link til eksamensplan (når den er tilgængelig) 

Der henvises ti,l at eksamensplaner findes på Moodle 

Det blev besluttet, at ovennævnte beslutninger implementeres i samtlige 
semester- og fagmodulbeskrivelser, hvilket vil blive præsenteret for studienævnet 
igen til mødet den 20. maj. 

 

Punkt 4 
 
 
Sagsfremstilling: 
 
 
 
 
Indstilling: 
Bilag: 
Referat: 

Konsekvenser af fremdriftsreform og studienævnets 
generelle retningslinjer  
 
A) Projektorienteret forløb 
B) Datosammenfald i forbindelse med eksamen 
C) 4. gangs eksamensforsøg 
D) Deltagelse og dispensation til gruppeprojekter  
E) Delegationsinstruks og vejledning og behandling af dispensationer 
 
 
Ad a. Evaluering af projektorienterede forløb i efteråret 2014  

Forløb, der er afviklet i efteråret er blevet evalueret af Ulla Steen som midlertidig 
fagansvarlig på baggrund af afviklede projektprøver (rapport og mundtlige 
eksamination bestået/ikke bestået), samt samtaler med kontaktpersoner i 
værtsvirksomhed.  
Forløb i advokatfirmaer, advokatfirma/konsulentfirma er afviklet med 25 timers 
arbejde om ugen fra den studerendes side, og både studerende og 
værtsvirksomhed finder forløbet godt, og anbefaler fortsættelse efter samme 
model.  
Forløb i Ankestyrelsen vurderes også som godt tilrettelagt og udbyttegivende af 
såvel studerende som styrelsen. Der er afviklet 6 måneders forløb med 37 timers 
arbejdsuge. Forløbet er for belastende selv med kun et valgfag samtidig. Derfor er 
der behov for ændring ifm. studiefremdriftsreform, hvor det ikke længere er 
muligt at udskyde fag til senere semestre. Ankestyrelsen og Den Juridiske Skole 
har nu indgået aftale om, at styrelsen udbyder forløb med ansættelse 3 dage om 
ugen i 4. måneder – og Ankestyrelsen har allerede lavet første opslag herom med 
henblik på E 2015.  

 

I forbindelse med møde med Anklagemyndigheden fremhævede den ansvarlige 

kontaktperson Birte Wirenfeldt, at udelukkende 6 måneders forløb med 37 timers 

arbejdsuge giver mulighed for optimal planlægning og udbytte for 

Anklagemyndigheden. Set fra uddannelsens side, er der tale, om et 

uddannelsesorienteret forløb, som er ulønnet – det er derfor svært at følge dette 

rationale, selvom de studerendes projektrapporter vidner om meget spændende 

forløb med en bred vifte af opgaver. Der arbejdes konstruktivt videre med 

Anklagemyndigheden med henblik på at finde en løsning ift. projektorienteret 

forløb, som begge parter ser perspektiv i. 

 

Det blev besluttet, at Birte Wirenfeldt. inviteres til dialog – evt. på næste SN-møde 
den 20. maj 2015, sådan de studerende fra Aalborg fortsat anses for attraktive 
ansøgere til projektorienterede forløb hos Anklagemyndigheden. 



 

Der skal udarbejdes en revideret fagbeskrivelse for godkendte projektorienterede 
forløb med aftalte ændringer 

 

Der blev spurgt til om de enkelte studerende selv må indgå aftaler med fx 

advokatfirmaer i et 37 timers forløb.  

SN’s godkendte fagmodulbeskrivelse for projektorienteret forløb i 

advokatvirksomhed (dvs. 25 timers arbejde i værtsvirksomhed) skal følges med 

henblik på opnåelse af forhåndsmerit for forløbet. I forhold til fremdriftsreformen 

vil der kun kunne dispenseres for kravet om tilmelding til 30 ECTS i semester med 

projektorienteret forløb, såfremt der foreligger usædvanlige forhold. 

  

Ad b. Datosammenfald i forbindelse med eksamen 

Studienævnet stemte om mulighed for, at der fastlægges to eksaminer for  

studerende på samme dag - 6 medlemmer stemte for. Og dermed er det vedtaget, 

at der er som udgangspunkt kan placeres flere eksaminer samme dag. Den 

studerende kan ansøge om dispensation, såfremt der foreligger usædvanlige 

forhold, og studienævnet kan beslutte, at der skal afholdes ekstraordinær 

eksamen for ansøgeren på dato for syge- og reeksamen. Tildeles en ekstraordinær 

eksamen gives samtidig afkald på retten til reeksamen i umiddelbar forbindelse 

hermed dvs. i samme eksamensperiode.  

Studienævnets beslutning specificeres i nævnets eksamensretningslinjer. 

 

Ad c. 4. gangs eksamensforsøg 

Ved en dispensationsansøgning om et 4. eksamensforsøg vil det have væsentlig 

betydning, for afgørelsen, om ansøgningen bl.a. skyldes udeblivelse fra en tidligere 

eksamen.  

Studienævnets beslutning præciseres i studienævnets eksamensretningslinjer  

 

Ad. d. Deltagelse og dispensation til gruppeprojekter 

Kravet om en deltagelse i gruppebaserede projekter skal tydeliggøres, herunder 

krav om deltagelse i projektprøve. Kravet om deltagelse i gruppebaseret 

projektarbejde er et krav, fra hvilket der kun kan dispenseres under helt 

ekstraordinære omstændigheder. 

 

Studienævnets beslutning præciseres i nævnets retningslinjer for projektarbejde 

og vejledning.  

    

Ad. e. Delegationsinstruks (bilag) og vejledning og behandling af dispensationer 

(bilag) 

Udsættes til næste møde den 20. maj. 

Punkt 5 
 
Sagsfremstilling: 
 
Indstilling: 
 
Bilag: 

 
 
Referat: 

Eksamensformer 
 
I forbindelse med retningslinjer er det relevant at have et overblik over de 
eksamensformer, der benyttes på jura og erhvervsjurastudet.  
 
 
De nuværende retningslinjer for eksamen på Den Juridiske Skole samt ændring af 
eksamensformer 
 

Til mødet den 20. maj vil Ulla Steen udfærdige en standardiseret oversigt over de 

benyttede eksamensformer på Juridisk Institut.  



 
 

 

 
 

Punkt 6 
 
Sagsfremstilling: 
 
Indstilling: 
 
 
Bilag: 
Referat:  

Klage over eksaminationsgrundlaget vedr. formueret lll 
 
Der er indgivet en eksamensklage over den mundtlige eksamination 
 
Der er et behov for at gennemgå mulighederne for at kunne vurdere klager over 
mundtlige eksaminatorer samt muligheder for behandling af den konkrete klage. 
 
Eksamensklagen fra den studerende. 
 
Ulla Steen har grundet tidsfristen svaret på vegne af SN. SN er enige med Ulla 

Steen i det svar, hun har formuleret til Fakultetet. Der er indhentet udtalelse fra 

fagansvarlig, der selv var eksaminator ved den påklagede eksamen.  Eksaminator 

har præciseret rammerne for eksaminationsgrundlaget med henvisning til 

forskellige dele af pensum for faget, herunder de heri indeholdte begreber og 

terminologier, der er omfattet af det stillede eksamensspørgsmål. Der indstilles til 

fakultetet, at den studerende ikke gives medhold i sin klage over 

eksaminationsgrundlaget i mundtlig formueret III. . Fakultetet har endnu ikke 

afgjort sagen.  

 

Punkt 7 
 
 
Sagsfremstilling: 
 
 
 
 
 
 
 
Indstilling: 
 
 
Bilag: 

 
Referat: 

Klage over antallet af studerende i valgfag (videregående 
familiearveret)  
 
Der er indgivet en klage/opfordring fra en studerende, der ønsker at valgfaget i 
videregående familiearveret oprettes, trods der ikke er tilmeldt 15 deltagere, som 
er studienævnets krav for oprettelse af valgfag. 
 
Diskussion om afvigelse fra det allerede frasatte krav om minimumsdeltagelse for 
at oprette valgfag. 
 
Klagen fra den pågældende studerende. 
 
Studienævnets medlemmer er enige om at afvise klagen vedrørende oprettelse af 

valgfag i videregående familie- og arveret -bl.a. vejer kravet om økonomisk 

effektivitet tungt i forhold til at opretholde kravet om 15 deltagere på et valgfag.  

Punkt 8 
 
 
Sagsfremstilling: 
 
Indstilling: 
 
Bilag: 

 
Referat:  

Dispensation 
A. NN 

 
Den studeren har ansøgt om særlige vilkår ved sommereksamen. 
 
Der skal gives dispensation eller afslag til særlige vilkår ved sommeren eksaminer. 
 
Ansøgning fra den pågældende studerende samt relevante bilag. 
 
SN fastholder den dispensation der er givet i først omgang, dvs. den tid der er 

givet. I forhold til multiple choice gives der 30 min. ekstra, mens der til projekt ikke 

gives ekstra tid. 

 



 

Punkt 9 
 
Sagsfremstilling: 
Indstilling: 
Bilag: 
 
Referat:  

Eventuelt 
 
 

 

 

 

Det foreslås at, vigtigheden af at passe studiet og eksaminer pointeres overfor de 

studerende i forbindelse med studiestart. Sådan det undgås, at den enkelte 

studerende kommer bagud, samt bruger eksamensforsøg uden at deltage i 

eksamen. 

 

Der anmodes om, at der strammes op vedr. studienævnets dagsordener, fx med et 

kort resume/sagsfremstilling, Hvad det er der skal diskuteres og træffes 

beslutninger om i studienævnet. Det vil sekretariatet forsøge på. 

 

 

 

Yderligere instruktioner: 
 


