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Referat af studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet, tirsdag den 1. april 

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

 

Til stede: Dekan Hanne Kathrine Krogstrup (HK), prodekan Søren Kristiansen (SK), Anders Ørgaard 

(AØ), Louise Faber (LF), Birte Solvej Neve (BSN), Ulla Steen (ST), Sten Bønsing (SB), Carsten Munk-

Hansen (CMH), Lars Bo Langsted (LBL), Esben Korsgaard Poulsen (EKP), Dan Bastholm (DB), Jesper 

Melgaard Algayer (JMA), Marijanne Kvist (MK) og Lene Sloth Nielsen (LSN)  

 

Afbud: 

 

Dagsordenen er: 

1. Godkendelse af endelig dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

 Skærpet tilsyn Samf. 

 Studienævnets rolle – budget 2014 efteråret – mgl sammenhæng mellem res-

sourcer og planlagt undervisning – levering af undervisning til andre uddannelser 

(inddrage evalueringer i vurdering af E2014) 

 Studiemiljø – generel stemning – studerendes henvendelser til sekretariat 

4. Handlingsplan for gennemførelse (deltagelse af dekanatet) 

4a) Status efter vintereksamen samt frafaldsforebyggelse 

5. Beslutning om interne prøver i E2014 og fremadrettet herunder hvad koster ekstern 
censur  

 Der nedsættes udvalg, der foretager høring mv. mhp indfasning af interne eksa-
miner i nye studieordninger (forslag til kommissorium for udvalg præsenteres af 
Ulla på mødet den 1. april) 

 Til beslutning: Det foreslås, at følgende eksaminer i E2014 afvikles som interne 
prøver: skriftlig formueret 1, retsvidenskabsteori (pilotforsøg mhp vurdering af 
permanent ordning), og skriftlig EU ret jura (udfases af studieordning) 

 Ekstern censur omkostninger v/ Birte 
6. Semesterevaluering E2013 
7. Vedtagelse om udvidelse af det færøske samarbejde (bilag)  
8. Merit 

a) NN 
b) NN (forhåndsmerit) 

9. Dispensation 
a) NN 

b) NN 

c) NN 

d) NN 

e) NN 

f) NN 
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g) NN 

h) NN 

i) NN 

j) NN 

10. Eventuelt 

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

mindre 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 

Dekanatet deltager under punkterne 1-4. 

Bilag pkt. 4A, indgår under pkt som orienteringspunkt. Pkt. 5 flyttes til maj mødet. Pkt. 6 

kommer på maj mødet. Nyt pkt. 6 SN-Budget. Nyt pkt. 7. Forlag vedr. højeste gennem-

snit på bachelor- og kandidatdelen 

 

Den endelige dagsorden ser således ud: 

 

1. Godkendelse af endelig dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

 Skærpet tilsyn Samf. 

 Studienævnets rolle – budget 2014 efteråret – manglende sammenhæng mellem 

ressourcer og planlagt undervisning – levering af undervisning til andre uddan-

nelser (inddrage evalueringer i vurdering af E2014) 

 Studiemiljø – generel stemning – studerendes henvendelser til sekretariat 

 Status efter vintereksamen samt frafaldsforebyggelse 

4. Handlingsplan for gennemførelse (deltagelse af dekanatet) 

5. Vedtagelse om udvidelse af det færøske samarbejde (bilag)  

6. SN-Budget 
7. Forslag vedr. højeste gennemsnit bachelor og kandidatdelen 
8. Merit 

c) NN 
d) NN (forhåndsmerit) 

9. Dispensation 
k) NN 

l) NN 

m) NN 

n) NN 

o) NN 

p) NN 

q) NN 

r) NN 

s) NN 

t) NN 

 
10. Eventuelt 
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1. Godkendelse af endelig dagsorden 

 

2. Godkendelse af referat af 3. februar og 3. marts 

Udsættes til maj mødet 

 

3. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

 (US) Skærpet tilsyn Samf. År 2013 viser et underskud på 6 mio. på Juridisk Insti-

tut.  Planlægningen af efteråret 2014 starter i næste uge. 756 stud tilmeldt for-

årseksamen 2014 de fleste med 30 ECTS. I efteråret 2014, indfases 3 semester på 

den nye studieordning (STO HA-jur og BA-jur). Der er planlagt 12.000 timer til 

undervisningen i efteråret. Der er kun 10 interne undervisere til at dække dette. 

Der er 949 studerende i efteråret 2014. Bestanden af studerende var 838 stude-

rende pr. 1. april 2012. Et forholdsvist lille nuværende 10 semester udskiftes i 

E2014 med et stort nyt 1. semester, hvorfor den studerende forøges betragteligt 

i E2014. 

 (US) I studiesekretariatet oplever vi, at de studerende er meget offensive i for-

hold til de informationer, de modtager fra sekretariatet og undervisere, herun-

der i mails med kritik og ’brok’, I forbindelse med faget civilproces modtog vi no-

get, der lignede et anklageskrift i forbindelse med, at oplysninger vedrørende ek-

samen givet af forskellige personer ikke havde været samstemmende Der er be-

hov for initiativer, der kan ændre kulturen i studiemiljøet. 

 (HK) I gør det super godt. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har 17 mio. i un-

derskud 2014, deraf kommer, at fakultet og dekan er sat under skærpet tilsyn. 

2014 skal ende med et overskud på 14. mio. Juridisk Institut finde besparelser på 

3,5 mio i 2014 med henblik på at rette op med 3,5 millioner på 2013 underskud. 

Ulla Steen, skal kontakte Merete Heiden vedr. beregningen af STÅ. Samf. Vil ind-

gå i et samarbejde vedr. studieøkonomi sammen med de 2 økonomiske medar-

bejder på fakultetet, bl.a. for at se, om der er noget der kan laves anderledes. 

Der skal ses på muligheden for, at Juridisk institut ansætter adjunkter, som kan 

reducere i det høje D-vip forbrug. Vores Ph.D. skal afsluttes til tiden, så de ikke 

bliver ansat som forskningsassistenter, så de kan gå over i adjunktur. Dette vil gi-

ve en besparelse. Tap-bemandingen skal ses efter på instituttet.  Der skal en re-

degørelse til vedr. samlæsningen med HA, eller den manglende samlæsning. Un-

dervisningsforpligtigelsen for VIP ansatte hæves. Dekanen foreslog en højere 

grad af øvelser og cases indlagt i undervisningen og færre konfrontationstimer, t.  

Studiet/Instituttet vil modtage beregninger vedrørende timeforbrug ifm under-

visning, og vi er altid velkomne til at invitere dem til møder, vi vil blive inddraget 

i beslutninger.  
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 (CMH), glad for en dialog med fakultetet, samt at fakultetet ved, at der er forskel 

på fagene. Godt råd, husk at kigge/tage andre universitetets erfaring til efterret-

ning. 

 (SB), Juridisk Institut er ansvarsfuldt i forhold til at løfte undervisningen på andre 

institutter. Det er ærgerligt, at andre institutter ikke gør det samme for os. HA 

almen/studienævnet har nærmest ’smidt os’ af samlæsning mellem HA-almen og 

HA-jur.  Forskel på forberedelsesfaktor på AAU, måske er det nemmere på ste-

der, hvor de ikke underviser så meget af deres tid, og måske får andre, bedre 

normer, for vejledning af projektarbejde.  

 (HK) Vi er opmærksomme på den problemstilling samt den store undervisning 

som Juridisk Institut lægger på andre institutter. En evt. hævning af undervis-

ningsnormen, vil kun være for en kort periode. (HK), vil tjekke op på, hvorfor 

samarbejdet med Erhvervsøkonomi er ophævet. 

 (LBL) Høj fastholdelse, der er lavet justeringer af uddannelserne de sidste 4-5 år, 

pas på ikke at lave for store ændringer i studierne blot for et år. Vi er bekymrede 

for at lave voldsomme ændringer for et år.  

 (HK) Vi er i en ekstrem presset situation for andet år i træk. 

 (SB) I et eller andet omfang, kan der vel godt laves øvelser i stedet for holdun-

dervisning, hvor de studerende sidder spredt i en 4 timer med en underviser, 

som kan cirkulere blandt dem. 

 (SK) Forslår justeringer af undervisningen  

 (AØ) Det kan være en god ide, at de studerende skal tage mere ansvar 

 (CMH) Håber at der kan arbejdes på at der er transparens i budgettet.  

 (HK) mener, at det er så transparent, som det kan være, vi har en meget kompli-

ceret budgetmodel. Håber at den nye rektor ændrer modellen, bl.a. huslejemo-

dellen. Estimatet for STÅ produktionen er i balance for jer.  

 

4. Handlingsplan for gennemførelse  

(SK) SN-rapporterne bruges bl.a. til at tjekke om der er fag, som har stor dumpeprocent. 

Studievejledningen skal opprioriteres. (BSN) i næste ugen starter 2 nye studievejledere 

som skal arbejde sammen med de gamle i en periode, samt deltage i de kurser, som 

AAU udbyder. Studievejledningen bruges bl.a. til studiepraktik, karrieredag m.m.  

(SK) Kan de første skridt til specialet, gå i gang tidligere? (CMH) de studerende får vej-

ledning/introduktion efteråret før, de skal starte deres specialeskrivning i det kommen-

de forår. (US) Der er i alt 208 som skriver (bachelor- og specialeskrivning) i foråret 2014. 

Det er koordineret mellem vores undervisere, så dem som ikke underviser så meget i 

foråret får mange vejledningsopgaver. (SK) bliver praktikken brugt bevidst til specialet?  

(LF) nej. (US) der er lavet en Matchmaking ordning, AØ, US og Birgitte Krejsager lavede i 

E2012 et stort arbejde, med at få advokatvirksomheder og andre virksomheder til at 

indgå i forbindelse med kandidatspecialer (Matchmaking). De studerende var ikke inte-
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resserede det første år, så flere advokatfirmaer stod med emner, der gerne ville have 

belyst.   (SK) Så der er ingen grund til at ændre noget på det område.  

(JMA) 8. sem. mener at praktikken giver for lidt i ECTS, kun 10 ECTS og deraf bliver det 

for besværligt, når der foruden fuldtids projektpraktikarbejde skal deltages i yderligere 

fag svarende til 20 ECTS.   

(SK) Ekstern censur, Fakultet støtter sig til bekendtgørelsen vedr. brug af ekstern censur. 

(LBL) Interne censur kan sagtens udføres, men da vi ikke har bemandingen, vil ’intern 

censur’ overvejende kun kunne udføres med ekstern lektor bistand. 

(SK) Med hensyn til turnusakkrediteres og selvevaluering, undersøger Søren, om jura-

uddannelserne kan nøjes med at blive omfattet af turnusakkrediteringen. Talt med le-

delsessekretariatet om ikke selvevalueringen kan dækkes ind af turnusakkrediteringen. 

(US) har talt med Carina Ertmann, SK afvent nærmere herved. 

(HK) vil gerne kvittere for handlingsplanene, er super stolt af os, vi gør det godt, gode 

studerende. Møg, at skulle sige der skal spares. Systematisk arbejde med tingene, kryd-

ser fingre for, at der er noget godt i optællingen af STÅ.  US/HK tak for deltagelse.  

 
5. Vedtagelse om udvidelse af det færøske samarbejde (bilag) 

(LF) orienterer om samarbejdet. (SB) super godt initiativ, (US) samtykker. (US), der skal 
tal på bordet.  SN ser positivt på projektet under forudsætning af, at der kommer besøg 
fra Færøerne og at Louise Faber får tildelt nogle timer. Louise formidler/arrangerer mø-
det med Færø. 
 

6. Studienævnsbudget 2014 
Punktet udsættes til senere – evt. via mail. 
 

7. Forslag vedr. højeste gennemsnit bachelor og kandidatdelen 
Punktet udsættes til maj mødet 
 

8. Merit 
a) NN OK 
b) NN(forhåndsmerit) OK 

 
10. Dispensation 

Ved enkelte sager, hvor der var inhabile personer, disse deltog ikke under behandlingen 
af disse sager. 

a) NN Delvis godkendelse 

b) NN OK  

c) NN Afslag 

d) NN Afslag 

e) NN Delvis godkendelse 

f) NN OK 

g) NN Afslag 

h) NN Delvis godkendelse 

i) NN OK 
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j) NN Afslag 

 

10. Eventuelt 

 

Referent 

Lene Sloth Nielsen 

 


