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Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, fredag den 27. juni 

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

 

Til stede: Ulla Steen (ST), Sten Bønsing (SB), Lars Bo Langsted (LBL), Marie Jull Sørensen (MJS), og 

Lene Sloth Nielsen. 

 

Afbud: Carsten Munk-Hansen, Jesper Melgaard Algayer (JMA), Esben Korsgaard Poulsen (EKP) og 

Dan Bastholm (DB) 

 

Manglende afbud: 

 

Dagsordenen er: 

1. Godkendelse af endelig dagsorden 

2. Godkendelse af referat af 2. juni 2014 

3. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

4. Orientering om udfordringer i forbindelse med den kommende institutionsakkreditering  

5. Retningslinjer for projektprøve 

6. Ændring af pensum, Juridisk metode, 1. sem. (Bilag) 

7. Ansøgninger om studieskift til jura, 3. sem. (Bilag) 
8. Merit 

a. NN. Forhåndsgodkendelse af merit 
b. NN. Merit 

9. Dispensation 
a. NN. Ekstra ordinær eksamen 

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 

Pkt. 4. Ændres til Udfordringer i forbindelse med den kommende institutionsakkredite-

ring 

Pkt. 5.  Ændres til Principgodkendelse af retningslinjer for projektprøve 

Dagsorden blev herefter godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat af 2. juni 2014 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

US: 

 Afvikling af eksamener er gået rigtigt fint, og tak for de internes hjælp til afvikling 

af eksamenerne. LBL meget positiv over niveauet på selskabsret. Faget, Formue-

ret II, er samlæsning mellem 2., 4. sem. ej og 4. sem. jura. 20% af de studerende  

på 2. sem. er dumpet og 17 % på 4. sem. ej.  111 ud af 114 studerende på 2. se-

mester EJ har bestået 20 ECTS erhvervsøkonomisk blok - 1 dumpet, 1 afleveret 

blank, 1 er ikke med i et projekt.  

 Turnusakkreditering, afsendes til ministeriet 27. juni 2014. På Bacheloruddannel-

sen er der en lille overvægt af interne undervisere, mens der på kandidatdelen er 

ca ¼ del interne undervisere, resten er D-vip.. VIP/D-VIP ration beregnes pba. 

årsværk på 1924 timer.  Prodekanen forventer, at rapporten sandsynligvis god-

kendes. Fagbeskrivelserne for formueret I, civilproces og fast ejendom samt kan-

didatspeciale er udtaget til nærmere gennemgang og vurdering. Der har været 

stor hjælp at hente i de tidligere evalueringer. Kernen i vores uddannelser hæn-

ger rigtig godt sammen. Fagbeskrivelserne er supergode.   

 Vi har haft besøg af rektor. Der deltog institutleder og skoleleder og forsknings-

ledere. Prodekan – vil gerne have en plan for etablering af netværk med virk-

somheder, herunder via projektorienteret forløb og matchmaking. Den 6. no-

vember er der besøg af akkrediteringsudvalg.  

 Orbiloc projekt er afsluttet. 200.000 kr. for gennemførelse af projektet. Delta-

gerne i projektet var US, AØ, BIK, og Esben Korsgaard Poulsen som studenter-

medhjælp. 

 2 bachelorprojekter indberettet til rektor, for grov plagiering.    

 

 

4. Udfordringer i forbindelse med den kommende institutionsakkreditering (Bilag) 

Institutionsakkreditering af AAU indledes med udarbejdelse af selvevalueringer af alle 

uddannelser. Selvevalueringsrapporten danner udgangspunkt for etablering af strategi-

er og kvalitetsstyringssystemer.  Marlene Ydegaard, er tovholder for udfærdigelse af 
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denne rapport for erhvervsjurauddannelsen. Den netop færdiggjorte turnusakkredite-

ringsrapport for jurauddannelsen, træder i stedet for selvevalueringsrapport. Studiele-

der fra SDU er udpeget som faglig ekspert, der deltager i møde om selvevalueringsrap-

port den 12. august 2012-2014.  

 

Studienævnsrapporter trækkes i foråret og efteråret, og behandles i studienævnet.  Det 

fremgår af studienævnsrapporterne, at vi er gode til at fastholde de studerende.  Der er 

ikke en dimittendundersøgelse af jura, da uddannelsen er forholdsvis ny.  Vi har derfor i 

forbindelse med turnusakkreditering af jura foretaget en kvalitativ undersøgelse via Fa-

cebook af årgangen 2012 med henblik på kortlægning af beskæftigelsessituation. 69 

svarede, det svarer til 80% af årgangen, heraf var der 3 som ikke har job. Resten har 

jobs, der matcher de kvalifikationer, som juridiske kandidater besidder - ledighedspro-

cent på 6,8 %.  

Der skal i løbet af august 2014 udarbejdes en kvalitetssikringsplan, der omfatter begge 

uddannelser.  

 

Hvem skal varetage denne opgave fremover, og opfølgning af denne, her mangler (øn-

sker) en AC-medarbejder/skolesekretær. 

 

5. Principgodkendelse af retningslinjer for projektprøve (Bilag til principgodkendelse) 

Retningslinjerne blev slavisk gennemgået. Marie tilretter retningslinjerne ud fra de ret-

telser, der kom frem på mødet. Lars og Sten sender deres korrekturrettelser til hende.  

 

6. Ændring af pensum, Juridisk metode, 1. sem. (Bilag) 

Tilføjes ”om at skrive” under pensum på lektionsplanen. 

Herefter blev ændring af pensum godkendt. 

 

7. Ansøgninger om studieskift til jura, 3. sem. (Bilag) 
3 studerende har søgt om studieskrifte fra HA.Jur til BA. Jur. Ansøgningerne er godkend-
te, såfremt de består eksamen på 2. sem., som de går på via tomplads. 
 

8. Merit 
a. NN. Forhåndsgodkendelse af merit.  

Godkendt. 
b. NN. Merit for 10 ECTS valgfag 

Kemi og kriminologi samlet 10 ECTS. Godkendt. 
 

9. Dispensation 
a. NN. Ekstra ordinær eksamen. Godkendt. 
b. NN. Virksomhedspraktik.  

Godkendt som 10 ECTS valgfag.  
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10. Eventuelt 

Det blev besluttet, at give bemyndigelse til Sten Bønsing således, at han kan behandle 

sager i sommerferien.  

 

Referent 

Lene Sloth Nielsen 


