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Referat af studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet, mandag den 13. januar 2014 

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

 

Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Carsten Munk-Hansen, Camilla Lauridsen, Martin 

Chemnitz, Louise Faber ved pkt. 8 og Lene Sloth Nielsen 

 

Afbud: Paw Allan Møller Christensen, Lea Stochholm, Esben Korsgaard Poulsen 

 

Dagsordenen er: 

1. Godkendelse af endelig dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra den 3. december 

3. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

4. Vedtagelse af SN strategiplan for opfyldelse af gennemførelsesmålsætninger for bachelor og 
kandidatuddannelserne på Samf. (bilag) 

5. Overblik over interne eksamener (mhbp. Om andre eksaminer kan gøres interne) 
6. Pensumændringer selskabsret (bilag) 
7. Brug af forcensur 
8. Tillæg til studieordningen BA-jur. sept. 2013 – North Atlantic Law Program (bilag) 
9. Mødeplan for forår 2014 (bilag) 
10. Generel diskussion af offentliggørelse af mundtlige eksamensspm, samt indstilling til studienævn 

om, at spm. i valgfaget ’køb og salg af fast ejendom og aktier’ kan offentliggøres på forhånd. 
11. Eksternt projektforslag fra access2innovation (bilag) 
12. Merit 

a. NN (fag på HA-jur. fra CBS) 
b. NN (fag på BA-jur. fra AAU) 
c. NN (ekstraordinær ordinær eksamen) 

13. 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 

Ekstra meritansøgning NN (ekstraordinær ordinær eksamen) påført, herefter blev dagsorden godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra den 3. december 

SB, rettelse til pkt. 7. Der er 7 studerende (hvoraf denne ene søgte efter fristens udløb). 

Det endelige referat underskrives til næste møde.  

 

3. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

Ulla orienterede om følgende: 
 
Timeforbruget vedr. efteråret 2013, ser ok ud, men vi mangler eksamenstallene.  
 
Eksamensafvikling 1. semester. Der er afholdt 2 eksamener én i Juridisk Metode og én projektprøve i 
Statsorganerne med samlet 60 grupper á 4 studerende i gennemsnit. På studienævnsmødet i marts 
eller april måned skal eksamensformen i Statsorganerne evalueres.– Det er meget ressourcekrævende 
at organisere projektprøve i et 5 ECTS fag. Det har tidligere være overvejet at lægge fagene Juridisk 
Metode og Statsorganerne sammen i et 10 ECTS fag. Dette er dog ikke muligt pga. fremrykket 
september eksamen i faget Juridisk Metode.  Næste eksamen på 1. semester er i Formueret den 20. 
januar. Der er en god ånd på 1. semester.  
 
Udfordringer i semesterplanlægning for F2014. Der er allokeret timer for F2014 og E2014 på baggrund 
af de tildelte de ca. 28.000 timer for 2014. . Vejlederfordelingen på bachelorprojekter og specialer var 
estimeret ud fra ca. ½ til interne og ½ til eksterne undervisere. Det viste sig imidlertid efter oprettelse af 
valgfag, at der er få interne ressourcer til vejledning, således at den overvejende del af vejledningen for 
bachelorprojekterne varetages af eksterne vejledere. Samlet har fordeling af ressourcer til 
valgfagsoprettelse og vejledning ført til en overskridelse af det budgetterede D-vip kr.-budgettet med 
ca. 115.000 kr.. 
 
20 ECTS’s erhvervsøkonomisk fagblok på Erhvervsjura er ikke faldet på plads – HA-uddannelsen, kan 
ikke sammenlæse, da der ikke findes lokaler til så mange studerende på AAU og da fagblokken er 
baseret på projektudarbejdelse med vejledning. HA, vil gerne hjælpe med at finde undervisere til det 
kommende semester. Da der ikke kan samlæses, får vi selv STÅ for de 120 studerende. Ulla har møde 
tirsdag (14/1-2014) med HA og håber planlægningen her falder på plads.  
 
På Fakultetets møde før jul, blev jurasudflytning fra Strandvejen diskuteret. På grund af samlæsning 
mellem 2 og 4. semester, vil ville kun have 2 fag, der skal afvikles på Strandvejen. Beslutning om 
flytning af hele 2. semester til Niels Jernes Vej afventer direktionsmøde i slutningen af januar 2014.  
 
 
Efter en længere problemfyldt kommunikation med Teknisk Forvaltning har vi r fået tildelt auditorium i 
NOVI 8, til ½ pris – i ydertimerne fra 16-18 tirsdag og torsdag – samt 12-18 fredag - ikke de bedste 
tider. 
 
Semesterplan for foråret 2014, er nu udsendt. 
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Budgetopfølgning på timer og D-VIP F2014, er ved at blive udarbejdet. 
 
Der er planer om reorganisering af sekretariatet. Der vil være en studieforvaltning, studienævn, 
administrative opgaver i forbindelse med indberetningsretningsopgaver, kommunikation med fakultetet, 
system infrastruktur. Opgavefordelingen vil blive diskuteret på et kommende sekretariatsmøde.  
 
Vi har en praktikantstuderende ved Nordjyllands Politi og en ved Midt og Vestjyllands Politi. Muligvis får 
vi også en ved Ankestyrelsen. 
 
I foråret 2014 varetager Charlotte Sørensen undervisningen i Kommunikation og Retorik, Mediation og 
Punktafgift. 
 
Der har været opslået 3 stillinger, Personskadeerstatning, Drafting of International Contracts og 
Straffeproces, der har været kvalificerede ansøgere til alle.    
 
Samtlige fag er blevet evalueret i efteråret 2013. 
 
Tina Korup er i gang med at forberede materiale til turnusakkreditering, Heidi Guldborg overtager når 
Tina fratræder sin stilling her. 
 
Studienævnets vejledning vedrørende projektprøve blev testet i praksis ved afholdelse af eksamen i 
faget Statsorganerne. Det viste sig, at de fastlagte kriterier for reeksamen er uhensigtsmæssige, så 
Ulla har vedrørende reeksamen i faget Statsorganerne fortolket kriterierne vedrørende reeksamen. 
Vejledningen skal revideres generelt med hensyn til reeksamen, og vil indgå som punkt på nævnets 
møde i marts 2014. 
 

 

4. Vedtagelse af SN strategiplan for opfyldelse af gennemførelsesmålsætninger for bachelor 
og kandidatuddannelserne på Samf. (bilag) 

Ulla gennemgik kort strategiplanen. 
 
Planen skal sikre, at de mål for gennemførelse på bachelor- og kandidatuddannelserne, som er 
opstillet af fakultetet, kan realiseres i oktober 2015. I sommeren 2015, kan vi se om nuværende 3. sem. 
og 7 semester når målet. De to semestre er primære målgrupper for indførelse af årshjul med 
gennemførelses fremmende aktiviteter. Der fastlægges initiativer, der kan eliminere gennemførelses 
kritiske faktorer på de forskellige semestre. 
 
Planen er opdelt i fokusområderne: Fortløbende udvikling af uddannelsernes indhold og strukturering. 
Fortløbende udvikling af dialog med de studerende. Udvikling af studiemiljø. Udvikling af infrastruktur, 
der skal sikre kvalitet og frafaldshåndtering.  
 
Ved frafalds truede studerende, er der 50 studerende der identificeres med rødt i Qlick View, Disse er 
blevet kontaktet og der er 6 som har meldt tilbage.  
 
Der skal holdes øje med gennemførelsen af 6. semester, da det er observeret at nogle studerende 
undlader enten at aflevere bachelorprojekt eller dropper valgfag. Der er mange 5 ECTS fag på 
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nuværende studieordning for 6. semester erhvervsjura – dette kan dog ikke umiddelbart identificeres 
som kritiske faktorer ift. udskydelse af eksamener. 
 
I forhold til fastholdelse af studerende ved overgang til kandidatuddannelse, skal 
kandidatuddannelserne promoveres for studerende på 5. semester, herunder præsentation af 
valgfagskatalog. 
 
På studienævnsmøde i april 2014, skal studienævnsrapporterne gennemgås.  
 
Der skal efter reeksamen i formueret 1 skabes overblik over, hvilke 4. semester studerende, der ikke 
har bestået første studieår (1. og 2. semester) 
 
Overveje om man kan bruge en ældre studerende som leder af studiecafeen. 
 
Der er afholdt aftagerpanel mødet for jura. Alle medlemmer var mødt op (undtagen en). Meget positivt 
aftagerpanel. Panelet ønsker, at der er fokus på hvor vores kandidater får job. 
 
Der er aftagerpanel møde den 27. januar 2014 for erhvervsjura. 
 
 
5. Overblik over interne eksamener (mhbp. Om andre eksaminer kan gøres interne) 
Studienævnet vedtog i december, at Formueret II skal gennemføres med ekstern censur, selvom der 
var budgetteret med intern censur. Juridisk Metode og Folkeret og Grundrettigheder afvikles som 
interne prøver. Studienævnet vil ikke have intern censur på mundtlige fag. Aftagerpanel vil helst have 
ekstern censur på alle fag. 
 
Da der imidlertid er krav fra Fakultetet om, at flere eksamener afholdes som interne prøver, vil Ulla 
gerne have oprettet et udvalg, som kan finde ud af hvilke fag der kan ændres til intern censur, der var 
ingen som meldte sig. Det blev besluttet, at Ulla sammensætter et udvalg. Gerne nogle undervisere 
med erfaring med interne eksamener. 
 

 
6. Pensumændringer selskabsret (bilag) 
Ansøgningen om pensumændring principvedtages. Ulla beder om uddybning af ansøgningen, med 
begrundelse samt hvilke pensum der udskiftes. 

 
7. Brug af forcensur 
Det er væsentligt at benytte forcensur i nogle fag. Det er den fagansvarlige som bestemmer, om det er 
nødvendigt, benyt gerne skype/telefonmøde. For at holde udgifterne så lave som muligt. 

 
8. Tillæg til studieordningen BA-jur. sept. 2013 – North Atlantic Law Program (bilag) 
Louise Faber gennemgik tillæg til studieordningen BA-jur. Der er krav om en studieordning til North 
Atlantic Law Program. Programmet hører under vort studienævn. Programmet er omfattet af 
internationale bekendtgørelsesgrundlag. Programmet omfatter grønlandske jurastuderende, der bla, 
kan deltage i studiet via fjernstudium, hvor de modtager lydfiler fra forelæsninger afholdt på AAU. Der 
kan tages eksamener på Grønland. Det er de samme eksamener, som afholdes her. Fra efteråret 2014 
bliver de tilknyttet en underviser, som afspiller optagelserne fra AAU. Økonomisk, aftalen er, at de der 
fysisk er her, er vores udgift. Det der foregår på Grønland afholder de udgiften til. P.t. har vi 4 
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studerende på 1. sem. og 4 studerende på 3-5 semester. Der kommer en aktivitetsoversigt samt egne 
numre i STADS, så der kan trækkes oversigter over, hvor mange der er indskrevet på denne 
uddannelse. Hvis den studerende ikke har søgt dispensation, om at gå til eksamen på Grønland, 
afholdes eksamen på AAU. Eksamenerne på Grønland skal på grund af tidsforskel afstemmes med 
afholdelse af eksamener på AAU. 
 
Nævnet havde en rettelse, og efter denne blev tillægget vedtaget. 
 
Tak til Louise for gennemgang og udførelse af arbejdet. 
 
9. Mødeplan for forår 2014 (bilag) 
Planen blev godkendt med følgende ændringer. Mødet den 3. marts starter kl. 12.30-14.30, og mødet 
den 1. maj flyttes til den 2. maj. Det blev besluttet, at medlemmerne skal indkaldes via Outlook 
kalender. Alle er nu indkaldt efter den nye plan.  
 
10. Generel diskussion af offentliggørelse af mundtlige eksamensspm., samt indstilling til 

studienævn om, at spm. i valgfaget ’køb og salg af virksomheder og aktier’ kan 
offentliggøres på forhånd 

 
Godkendt, at spørgsmål til Køb og salg af virksomheder og aktier offentliggøres.  
 
I stedet for spørgsmål, kan der evt. laves en case til valgfag. 
 
Emnet tages op igen. 

 
11. Eksternt projektforslag fra access2innovation (bilag) 
Lægges på CV-boosteren. 

 
12. Merit 

a. NN (fag på HA-jur. fra CBS). [Efter mødet er ansøgning trukket tilbage] 
b. NN (fag på BA-jur. fra AAU). Godkendt 
c. NN (ekstraordinær ordinær eksamen). Afslag 

 
13. Eventuelt 

Årets underviser – SN udsender en Survey Exact til alle studerende, hvor de kan stemme om 

hvem de synes, der skal indstilles.  

 

Det var Martin og Camilla’s sidste møde. Tak til Martin og Camilla for deres store arrangement i 

studienævnsarbejdet.  

 

Referent 

Lene Sloth Nielsen 


