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Referat af EKSTRAORDINÆRT studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet, 

onsdag den 9. april 2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 1.02, NJV 6B 

 

Til stede: Ulla Steen (ST), Sten Bønsing (SB), Carsten Munk-Hansen (CMH), Lars Bo Langsted (LBL), 

og Lene Sloth Nielsen (LSN)  

 

Afbud: Jesper Melgaard Algayer, Dan Bastholm, Esben Korsgaard Poulsen  

 

Manglende afbud: Marijanne Kvist 

 

Dagsorden: 

1. Endelig godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat fra SN møde 1. april 2014 

3. Indledende motivering af forslag til rammer og beregninger for besparelser i E2014 v/ Stu-

dienævnsfmd./VIP SN medlemmer 

4. SN behandling og beslutning vedrørende de stillede forslag 

5. Forslag til beslutning - udbud af valgfag i interessentskaber i august med eksamen inden 

30. august. 

6. Forslag til principgodkendelse under forudsætning af fyldestgørende fagbeskrivelse - ud-

bud af Legal English som 10 ECTS fag i august (problemstilling vedrørende deltagere på ba-

cheloruddannelsen) – retningslinjer for merit. 

7. Forslag til beslutning: Studiecafe oprettes ikke i E2014 

8. Opsummering vedrørende anvendelse af ekstern censur – SN godkendelse af intern censur 

ved ’opsamlende’ eksaminer i F2014 (fag fra gl. studieordning med få studerende f.eks.) 

9. Behandling af dispensationsansøgninger 

a) NN, 5. eksamensforsøg, skr. Formueret I 

b) NN, 5. eksamensforsøg, skr. Formueret I 

c) NN, 5. eksamensforsøg, skr. Formueret I 

d) NN, 5. eksamensforsøg, skr. Formueret I 

e) NN, 5. eksamensforsøg, skr. Formueret I 

10. Evt.  

 

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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Dagsorden: 

1. Endelig godkendelse af dagsorden 

Dispensationsansøgninger fremrykkes til pkt.  2 

Dagsorden blev herefter godkendt. 

 

2. Behandling af dispensationsansøgninger 

a) NN, 5. eksamensforsøg, skr. Formueret I. Afslag 

b) NN, 5. eksamensforsøg, skr. Formueret I. Afslag   

c) NN, 5. eksamensforsøg, skr. Formueret I. Afslag 

d) NN, 5. eksamensforsøg, skr. Formueret I. Godkendt  

e) NN, 5. eksamensforsøg, skr. Formueret I. Afslag 

 

3. Godkendelse af referat fra SN møde 1. april 2014 

Referatet blev godkendt. 

 

4. Indledende motivering af forslag til rammer og beregninger for besparelser i E2014 v/ 

Studienævnsfmd./VIP SN medlemmer 

US: Bemærkede at notat var kommet sent – men beklagede ikke, da der kun havde været 

kort til udarbejdelse. 

 

US: Indledende orientering vedrørende afholdelse af ekstra udgift på 10.000 kr. til faglig 

ekspert i forbindelse med selvevaluering/institutionsakkreditering på Erhvervsjura. 

 

Indledende snak vedr. perspektivering af US’s notat. 

 

US redegjorde indledningsvist for de forskellig opstillede punkter i notatet vedrørende om-

kostningsreduktion og forslag til aktiviteter, der kan give indtægter i 13/14. 

 

At de store obligatoriske fag på 1, 3, 5, semester afvikles med forelæsninger og øvelsesop-

gaver, der gennemgås af forelæser – dvs., at al holdundervisning spares væk i E2013 – de 

fagansvarlige har arbejdet positivt på, at dette skal kunne lade sig gøre, og har givet tilsagn 

om, at fagbeskrivelserne er faldet på plads.  

 

At valgfag i E2014 skæres ned fra 40-30 timer – dvs., at fagansvarlige for valgfag i E2013 

skal tilpasse fagbeskrivelse til 30 timer – (de studerende på det kommende 9. semester har 

forhåndstilmeldt sig til valgfag) 

 

At de mundtlige eksamener i F2014 (selskabsret 6. og 8. semester + valgfag) i videst muligt 

omfang bliver afviklet med intern censur (Dekanatet har pålagt at indfase interne prø-

ve/intern censur, således at omfanget af  ekstern censur nedbringes til 1/3 af vores eksa-

miner, hvilket er minimumskrav iht. eksamensbekendtgørelsen. 



JURIDISK STUDIENÆVN 
Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 

 

3 

Studienævnets budget omfatter omkostninger til ekstern censur – der foreslås herudover 

besparelser på tilskud til studerendes hyttetur/studietur, translokation mm.  

 

På indtægtssiden vil afvikling af reeksamener i august, hvor protokoller afleveres senest 30. 

august 2014 kunne give STÅ indtægter, der medregnes i 13/14.  

 

Der er planer om at lave’ opsamlingseksamener’ i F2014, på fag, hvor kun få studerende 

mangler at bestå.  

 

I øvrigt foreslås enkelt valgfag afviklet i august, ligesom der arbejdes med at gøre Legal 

English til et eksamensbærende fag.  

 

Studienævnet diskuterede punkterne under gennemgangen af notatet, hvorefter oversigts-

tabeller med besparelser og evt. indtægter blev gennemgået 

 

Undervisning i forhold til ECTS. Det har hidtil været antaget, at 60 timer svarer til 10 ECTS. 

Der er stor variation mellem de forskellige fags faglige tyngde som ikke afspejles i ECTS be-

regningen. Det er Studienævnet som bestemmer, hvor meget et fag tæller i ECTS.  

 

Der lægges op til besparelser på D-VIP budget på ca. 575.000 

 

Der lægges op til besparelser på kr. 130.000 på studienævnsbudgettet 2014. 

 

5. SN behandling og beslutning vedrørende de stillede forslag  

Den foreslåede D-VIP besparelse blev vedtaget efter diskussion, og nævnet diskuterede 

den mulige anvendelse af interne undervisertimer frigjort fra holdundervisning. US frem-

hævede, at der vil den endelige allokering af intern undervisning i efteråret skal ses på, i 

hvilket omfang yderligere D-VIP besparelser kan indhentes. Der er ikke overblik herover – 

interne VIP skal først og fremmest undervise på kernekompetenceområder.  

 

Forslag til besparelser på Studienævnet blev vedtaget, og omfanget af intern censur blev 

diskuteret. 

 

Det blev godkendt, at den skriftlige eksamen i EU-ret, afvikles som intern prøve i E2014. 

Besparelsen bruges til ekstern censur i forvaltningsret. 

 

Eksamensgennemførelse i F 2014 vil give en anslået indtægt på ca. 157.500 kr. ud over det 

budgetterede, såfremt de studerende gennemfører som i E2013.  Indtægterne er beregnet 

i samarbejdet med Merete Heiden, og der skal meldes tilbage til hende med uddybende 

forklaring på, hvorledes reeksamen afsluttet i august og opsamlende eksamener forventes 

at øget 13/14 STÅ indtægt. Disse tal vil blive tage med til økonomiudvalg og senere AAU 

bestyrelse. 
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På 7. semesters undervisning i efteråret 2014, er der en begrænsning på max. 60 timer pr. 

fag til afvikling af forelæsninger.  

 

Finansieringsteori på 5. semester Erhvervsjura, reduceres undervisningstimerne fra 45 til 

30 timer. 

 

Fagene på 1. semester skal koordineres mellem de fagansvarlige. Studienævnet har beslut-

tet, at der skal være 3 dage med projektskrivning i faget statsorganerne. 

 

Det blev godkendt, at så vidt det er muligt, afholdes de mundtlige F2014 eksamener med 

intern censur. Der udarbejdes en oversigt, med hvilke eksamener det drejer sig om. 

 

Afvikling af økonomistyring på 3 sem. og strategisk styring på 7. sem er endnu uklar – det 

er samlæsningsfag, og det er endnu uklart, hvilken aftale, der indgås med institut 3. Men 

timerne/omkostningen skal indføjes i Studienævnets budget 2014. Der er 129 studerende 

på 3. semester, men kun 51 på 7. semester. Dekanen er i gang med at håndtere problema-

tikken. Studienævnet afventer derfor tilbagemelding. 

 

På valgfag reduceres undervisningen fra 40 timer til 30 timer. Der kan stilles større krav til 

de studerende, da de er på 9. semester 

 

Det blev besluttet, at der skal være mindst 15 studerende for at et valgfag oprettes. 

 

Endvidere blev det vedtaget, at der ikke udbydes engelske valgfag til efteråret 2014.  

 

Konklusion: 

Studienævnet foreslår, at Studieleder/institutleder indkalder til medarbejdermøde (ugen 

efter påske), hvor de planlagte besparelser kan blive fremlagt. 

 

Fagbeskrivelser inkl. valgfag, skal snarest indsendes til sekretariatet. Indeholdende nye be-

regninger af ECTS belastning, antal forelæsninger samt øvrig ændringer. De skal bl.a. også 

bruges til den aktuelle lokaleplanlægning.  

 

Studienævnet vil henstille til dekanen, at principgodkendelse studieordningsændringer, for 

alle 4 ordninger, samt at ændringer for E2014 anføres på studieordningerne forside.  

 

Der skal skabes et overblik over D-vip’s ansættelser.  

 

6. Forslag til beslutning - udbud af valgfag i interessentskaber i august med eksamen inden 

30. august 

Fremrykning af et valgfag interessentskabsret.  
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Vedtaget som et pilotforsøg. Anders Ørgaard er fagansvarlig og er ansvarlig for udarbejdel-

se af fagbeskrivelse og forslag til afvikling snarest  

 

7. Forslag til principgodkendelse under forudsætning af fyldestgørende fagbeskrivelse - ud-

bud af Legal English som 10 ECTS fag i august (problemstilling vedrørende deltagere på 

bacheloruddannelsen) – retningslinjer for merit 

Det er principvedtaget, under ovennævnte forudsætninger. Merit muligheder skal under-

søges nærmere  

 

8. Forslag til beslutning: Studiecafe oprettes ikke i E2014 

Der oprettes ikke studiecafe i efteråret 2014. 

 

9. Opsummering vedrørende anvendelse af ekstern censur – SN godkendelse af intern cen-

sur ved ’opsamlende’ eksaminer i F2014 (fag fra gl. studieordning med få studerende 

f.eks.) 

Ved de mundtlige eksamener er det godkendt, at der gøres brug af intern censur. 

Alle opsamlende eksamener kan afholdes med intern censur efter studielederens skøn. 

 

10. Evt.  

 

 

Referent  

Lene Sloth Nielsen 


