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Referat af studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet, fredag den 2. maj 

2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 1.02, NJV 6B 

 

Til stede: Ulla Steen (ST), Sten Bønsing (SB), Lars Bo Langsted (LBL), Jesper Melgaard Algayer, Heidi 

Nørmølle Guldborg ved pkt. 4. og Lene Sloth Nielsen (LSN)  

 

Afbud: Dan Bastholm, Carsten Munk-Hansen og Esben Korsgaard Poulsen 

 

Manglende afbud: Marijanne Kvist 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af endelig dagsorden 

2. Godkendelse af referater af 3/2 2014, 3/3 2014 og 9/4 2014 

3. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

4. Kvalitetssikring og evaluering (semesterevalueringer) 
5. Intro til turnus og Principafgørelse vedr. projektpraktik i advokatfirma – pilotprojekt 

(konkret ansøgning om godkendelse følgere) 
6. Studienævnets udtalelse vedr. 4. semester EJ civilproces klage 
7. Forslag fra Tony Sabbah vedr. legat fra MWB 
8. Merit 

a. NN 
b. NN 

9. Dispensation (Lukket punkt) 
a) NN 
b) NN 
c) NN 

10. Eventuelt 

 

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

dre 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 

Sten Bønsing har 3 sager med til dagsorden, de blev påført under merit og dispensatio-

ner. 

 

US vi gerne have påført et nyt pkt. 8, Implementering af besparelser. 

  

2. Godkendelse af referater af 3/2 2014, 3/3 2014 og 9/4 2014 

Bemærkning, der var ikke studerende tilstede ved mødet den 9. april 2014 

Referaterne blev herefter godkendt. 

 

3. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

Ulla orienterede om følgende: 

Intern censur er faldet på plads. 

Ingen kommentarer til SN-medlemmerne efter personalemødet hvor de kommende be-

sparelser blev drøftet 

Kammeradvokaten har givet tilsagn om legat – kriterierne for tildeling er karakterer, 

samt særlige aktiviteter hos studerende, der tilføjer værdi til jura og/eller erhvervsjura-

studiet eller almene anliggender.  

Pensumændring skal anføres i fagbeskrivelsen. Der skal være både nyt og gammelt pen-

sum. Det udskiftede skal fremgå i en fodnote, samt hvornår det var gældende til. 

  

4. Kvalitetssikring og evaluering (semesterevalueringer) 
Der er lavet undervisningsevaluering af alle semestre på Jura, inkl. de samlæste fag i 
E2013. Ved de samlæste fag er det både jura- og erhvervsjurastuderende der er blevet 
bedt om at evaluere faget. 
 
Evalueringer skal fremgå af hjemmesiden – vil blive up-loaded med grafer uden person-
lige kommentarer. 
 
Der gennemføres i F2014 undervisningsevaluering af fagene på HA-jur, mens der på 
kandidatuddannelsen foretages evaluering af to valgfag samt kandidatspeciale på tværs 
af jura og erhvervsjura. Der foretages uddannelsesevaluering af HA jur uddannelsen 
 
Evalueringernes spørgsmål og besvarelser blev drøftet.  
 
Der er lavet 21 evalueringer. Heidi har samlet kommentarer fra 5 fag, bilag vedlagt.  
 
Følgende var gennemgåede i de 5 fag:  
Generel tilfredshed om at undervisningens mål er opfyldt  
Opgaveløsning 
Studenterinstruktioner 
Ros til undervisere 
Glade for afleveringsopgaver 
Gennemgang af opgaver 
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Undervisningstidspunkt – utilfreds med de sene tidspunkter. Undervisning så tidlig som 
muligt 
 
Der er ikke lavet evalueringer af den enkelte underviser eller holdundervisning. 
 
Der er ønske om evaluering af holdundervisning og underviseren. Dette må overvejes 
nærmere i forbindelse med senere evalueringer og i samarbejde med de fagansvarlige. 
 
Heidi udsender evalueringerne til de fagansvarlige, herefter er det den fagansvarliges 
ansvar for at videreformidle evalueringen til underviseren evt. i modereret form. 
 
Turnus og institutionsakkreditering Der er møde på fakultetet den 23. maj 2014 vedrø-
rende status på turnusakkreditering af jurauddannelserne. Det har indtil nu været gan-
ske vanskeligt at finde tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre de indledende akkre-
diteringsaktiviteter, herunder udarbejdelse af akkrediteringsrapport. Ulla og Marlene 
deltager.  
 
 
Det har på samme måde været vanskeligt at finde ressourcer til udarbejdelse af selveva-
lueringsrapport for erhvervsjura. Selvevalueringsrapporten, der skal være færdig i au-
gust måned udgør sammen med turnusakkrediteringsrapporten for jura, vores indle-
dende bidrag til institutionsakkreditering af AAU. Det påtænkes at inddrages Marlene 
Ydegaard i forbindelse med udarbejdelse af selvevalueringsrapport. 
 
 
Akkrediteringsinstitutionen ACE har udvalgt en række fag på BA-jur og cand.jur, der vil 
blive givet særlig opmærksomhed i forbindelse med turnusakkrediteringen. Disse fag er: 
Formueret I og civilproces og EU-ret udtages på bacheloruddannelsen. Fast ejendom, 
kandidatspeciale og strafferetlige valgfag udtages kandidatuddannelsen 
 

5. Principafgørelse vedr. projektpraktik i advokatfirma – pilotprojekt (konkret ansøgning 
om godkendelse følgere) 
 
Det udsendte forslag blev godkendt.  
 

6. Studienævnets udtalelse vedr. 4. semester EJ civilproces klage 
Det sidste afsnit slettes, herefter blev udtalelsen godkendt.  

 
8. Implementering af besparelser  

Ulla udsender en opdatering vedr. besparelser til SN-medlemmerne. 

 

9. Forslag fra Tony Sabbah vedr. diplom for højeste kandidateksamen  
Der var stillet forslag om, at der udstedes diplom til kandidat med de højeste karakterer 
på kandidatuddannelsen.- Afslag 
Der kan alternativt rekvireres udtalelse hvoraf det med procentvis angivelse fremgår, 
hvor den studerende relativt er placeret rent karaktermæssigt, i forhold til aktiv delta-
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gelse i undervisning mm. Sådanne udtalelser er ofte krævet i forbindelse med ansøgning 
om optagelse på udenlandske universiteter. 
 

10. Merit 
a. NN. Godkend 
b. NN. OK. 

 
11. Dispensation (Lukket punkt) 

a) NN. Godkendt 
b) NN. Afslag på genoptagelse af sag.  
c) NN. Genoptaget samt dispensation til 5. eksamensforsøg. 

  
12. Eventuelt 
Intet. 
 
 

Referent  
Lene Sloth Nielsen 


