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Referat af studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet, mandag den 2. juni 

2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 2.09, NJV 8A 

 

Til stede: Ulla Steen (ST), Sten Bønsing (SB), Jesper Melgaard Algayer, Dan Bastholm, Esben 

Korsgaard Poulsen, Birte Solvej Neve vedr. pkt. 4. og Lene Sloth Nielsen (LSN)  

 

Afbud: Carsten Munk-Hansen og Lars Bo Langsted (LBL) 

 

Manglende afbud: Marijanne Kvist 

 

Dagsordenen er: 

1. Godkendelse af endelig dagsorden 

2. Godkendelse af referat af 2. maj 2014 

3. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

4. Redegørelse for studienævnets budget og skolens budget 2014 v/Birte Solvej Neve 

5. Status på turnusakkreditering jura 

6. Studieordnings- og fagbeskrivelsesændring- EU-ret, 5. sem. jura og erhvervsjura (Bilag) 
7. Optagelse på cand.merc.jur. og cand.jur. (Bilag) 
8. Kommende optag på Erhvervsjura - bachelordelen 
9. Merit 

a. NN (Forhåndsmerit for 8. sem. Jura) 
b. NN (Merit 1. og 2. semester) 
c. NN (Merit Finansøkonomi) 

10. Dispensation 
a. NN (Eksamen på særlige vilkår) 
b. NN (Forlænget besvarelsestid) 
c. NN (Optagelse på cand.jur.) 

11. 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 

Pkt. 8 Kommende optag på Erhvervsjura - bachelordelen, indgår under pkt. 3, 
Nyt pkt. 8 Indledende drøftelse af eksamen ifb. med udenlandsophold  

Dagsorden blev herefter godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat af 2. maj 2014 

Under pkt. 5 på dagsorden, slettes (foreløbigt materiale følger …..)  

Herefter blev referatet godkendt.  

 

3. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

Turnusakkreditering af Jurauddannelsen. Den første version af rapporten skal afsted 4. 

juni til prodekanen.  

 

Der skal i akkrediteringsrapporten besvares spørgsmål vedrørende ledighed og 

beskæftigelse for kandidater i jura fra AAU. Der mangler statistik vedrørende dette, og 

US vil derfor sammen med Hanne Kragh, sætte en undersøgelse i gang via Facebook 

(gruppe for årgang 2012) med spørgsmål: Har du fået job? Har du haft studiejob? Hvor 

har du fået job?  Årgang 2013, vil også blive spurgt.  SB, der kan evt. laves udtræk via 

folkeregisteret og derved dannes en liste over tidligere studerende, så de også kan blive 

spurgt om job mm. 

 

Der besvares i akkrediteringsrapporten spørgsmål, der viser sammenhængen mellem 

studieordning, fagbeskrivelser og læringsmål. En nærmere analyse af nøgletal for 

jurauddannelsen viser, at vi er blevet rigtig gode til at fastholde vores studerende og få 

dem til at følge den ordinære studieordning. Med hensyn til gennemførelse på 

normeret tid, og normeret tid + 1 år ligger vi under landsgennemsnittet på de første 

bachelorårgange i 2010 og 2011.  

 

Der skal som indledende tiltag i institutionsakkreditering af Aalborg Universitet 

udarbejdes selvevalueringsrapporter for alle uddannelser. Marlene Ydegaard er 

tovholder ifm. selvevalueringsrapport for erhvervsjurauddannelsen, mens 

turnusakkrediteringsrapporten indgår som ’selvevalueringsrapport’ for jura.  

 

Selvevalueringsrapport for erhvervsjura skal afleveres til fakultetet medio august 2014. 

Der skal inden da være afholdt evalueringsmøde med deltagelse af faglig ekspert. Som 

faglig ekspert er udvalg studieleder Camilla Hørby Jensen fra jura på SDU. 
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Der bliver foretaget undervisningsevaluering af bacheloruddannelsen, foråret 2014 på 

erhvervsjura.  

 

Følgende 2 valgfag på 8. semester – kandidatuddannelsen, er udtaget til evaluering 

Immaterialret samt Køb og salg af virksomheder, aktier og virksomhedsoverdragelse. 

 

Bilag vedr. frafaldstruede studerende pr. 1. april lægges på Moodle. 

 

Farvekode: 

Grøn mangler     0-5 ECTS  

Gul mangler    6-15 ECTS 

Rød mangler over   15 ECTS  

Blåt ingen beståede eksamen i de seneste 2 år. 

 

Bachelor i Erhvervsjura 76,6 % er grøn, 10,4 % er gul, 11,5 % er rød og 1,4 % blå. Samlet 

bestand 275 studerende. 

 

Kandidat i Erhvervsjura 81,8 % er grøn, 2,3 % er gul og 15,9 % er rød. Samlet bestand 43 

studerende. 

 

Bachelor i Jura 79,3 % er grøn, 7,6 % er gul og 12,0 % er rød og 1,1 % blå. Samlet 

bestand 351 studerende. 

 

Kandidat I Jura 69,8 % er grøn, 13,2 % er gul og 15,5 % er rød, 1,6 % blå. Samlet bestand 

125 studerende. 

 

Samlet bestand på Erhvervsjura og Jura 794 studerende. 

 

De afholdt eksamener med intern censur er afviklet planmæssigt. Censorformandskabet 

er opmærksomme på, at vi bruger intern censur i stedet for ekstern censur på 

mundtlige eksamener i F2014, og har udtrykt skepsis i forhold hertil.  Afviklingen af 

mundtlige eksamener med intern censur finder sted som led i re-budgettering af budget 

2014 for Juridisk Institut. Det er planen, at genindføre ekstern censur på mundtlige 

eksamener fremadrettet, men Studienævnet vil i efteråret 2014 diskutere i hvilket 

omfang, intern prøve/intern censur skal indføres, når fag fra 2013 studieordningerne 

indfases. 

 

Brev fra Jesper Bjørn Gorm Poulsen vedr. behov for sikre stedprøver blev drøftet. 

Studienævnet besluttede, at vi lægger vægt på sikre eksamener, og at der er behov for 

at kunne afholde eksamener uden internetadgang. Studienævnet er indstillet på – inden 
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for en rimelig grænse at betale nogle ekstra omkostninger - men mener samtidigt, at der 

vil være en rationaliseringsgevinst.  Vi afholder aktuelt eksamener uden internet, hvor 

de studerende anvender deres egen computer, og der er checkes som led heri, om der 

er nogen der snyder.  Hvis en studerende bliver taget i eksamenssnyd (internet el.) kan 

det føre til bortvisning i typisk 1 semester. 

 

Der har været over 400 kvote 2 ansøgere på jura.   

 

Der er generelt fokus på ledighed og optagelse på kandidatuddannelserne.  Alle 

uddannelser skal melde ind i forhold til begrænsning af optag på 

kandidatuddannelserne. Vi har ikke meldt ind om begrænsning.  

 

Fra 2015 vil optaget på erhvervsjura blive begrænset til 115. SN-nævnet ønsker ikke, at 

der skal være adgangsbegrænsning på erhvervsjura, der er i forvejen krav om bestået 

matematik på B niveau. 

 

 

Onsdag den 4. juni, får vi besøg af rektor Per Michael Johansen og dekan Hanne 

Kathrine Krogstrup, her deltager bl.a. Anders Ørgaard, Ulla Steen, Søren Sandfeld 

Jakobsen og Marianne Holdgaard. 

 

4. Redegørelse for studienævnets budget og skolens budget 2014 v/Birte Solvej Neve 

Indtil videre et fornuftigt budget. Det ser ud til, at vi når vores besparelser. Indtil videre 

brugt 254.000 på censur i 2014 (dec., jan. og febr. indgår i 2014 regnskab), der er 

budgetteret med 1.3 mio. 

 

 

Lokaleleje er 124.000 pr. md.,  1.115.875 kr. på årsbasis, det kommer ikke til at holde, da 

efteråret 2014 kører på storholdsundervisning. Men fakultet har meddelt, at vi ikke 

kommer til at betale yderligere lokaleleje. Mail fra Tina Vangsgaard 18. marts 2014.   

 

Bilag lægges på Moodle – blå tal er de reviderede tal i april måned 2014. 

 

5. Status på turnusakkreditering jura 

Punktet indgår under pkt. 3 

 

6. Studieordnings- og fagbeskrivelsesændring- EU-ret, 5. sem. jura og erhvervsjura (Bilag) 
Udfasning af gammel studieordning. US indstiller, at der i efteråret afholdes en skriftlig 
eksamen i EU-ret HA-jur. og BA-jur., på 3 timer, BA-jur. skal i forlængelse heraf deltage i 
en 2 timers eksamen i folkeret. Den netop beskrevne model gælder kun for efteråret 
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2014, idet EU-ret indfases som led i nye studieordninger i F2015. Søren Sandfeld 
Jakobsen er udpeget som fagansvarlig og skal undervise ca. ½ delen af faget. Ekstern 
lektor, Charlotte Bagge Tranberg skal undervise den anden ½ del. Der er 
pensumændring fra efteråret 2014 se fagbeskrivelsen. 
 
Fra 2015 tæller faget 10 ECTS på begge uddannelse og afvikles med fuld samlæsning og 
med projekteksamen.  
 
Indstilling vedtaget. 
 

7. Optagelse på cand.merc.jur. og cand.jur. (Bilag) 
Ansøger med en HA-jur. fra 1987, har ansøgt om at blive optaget på cand.merc.jur. 
Kravet for at komme ind på en overbygning er en bacheloruddannelsen, og kravet er 
hermed opfyldt.  
 
En ansøger med en BA.jur. 2006 fra Sri Lanka, vil gerne optages på cand.jur. Der gives 
afslag. Kravet er en dansk bacheloruddannelse.   
 

8. Indledende drøftelse af eksamen ifb. med udenlandsophold 
De indledende drøftelser omfattede bl.a., hvad studiet kan gøre i forbindelse med 
reeksamener, når studerende gerne tager på udenlandsophold i et lige semester Der 
blev diskuteret forskellige former for afvikling af eksamener, evt. ved 
eksamensplanlægning, se om der er nogle af de skriftlige eksamener, som kan 
fremrykkes til december måned, samt om mundtlige eksamener kan afvikles via Skype, 
når den studerende er taget afsted. Emnet tages op på et kommende møde. 
 
I forbindelse med konkret ansøgning, besluttede studienævnet, at følgende kan 
tilbydes: 

 Mundtlig eksamen i Fast Ejendom kan afvikles via Skype  

 Skriftlig eksamen i Civilproces vil sekretariatet forsøge at planlægge til december, 
hvis dette er muligt (studienævnet kan ikke tilbyde særlig ordning vedr. evt. 
reeksamen.)  

 Skriftlig skatteret kan afvikles i Australien, hvis AAU kan sikre sig, at dette kan ske på 
betryggende måde (denne forsøgsordning betragtes som ekstraordinære og har ikke 
præjudice for andre eksaminer og studerende). 

 Studienævnet gør opmærksom på, at i forbindelse med evt. reeksamen skal den 
studerende være opmærksom på de nye studiefremdriftsregler. 

 
9. Merit 

a. NN (Forhåndsmerit for 8. sem. Jura) Godkendt. 10 ECTS pr. valgfag. De 4 fag 
godkendes som 3 fag hos os. 

b. NN (Merit 1. og 2. semester). Afslag 
c. NN (Merit Finansøkonomi). Afslag 
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10. Dispensation 
a. NN (Eksamen på særlige vilkår). Delvis godkendt. 
b. NN (Forlænget besvarelsestid) OK 
c. NN (Optagelse på cand.jur.) OK 

 
11. Eventuelt 

Der var ikke noget. 

 

Næste møde 27. juni kl. 10.00, erstatter mødet i juli måned. 

  

 

Referent 

Lene Sloth Nielsen 


