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Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 3. 

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

 

Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Marie Jull Sørensen, Louise Faber ved pkt. 3, 

Marijanne Kvist, Jesper Melgaard Algayer, Esben Korsgaard Poulsen, Dan Bastholm, Nicoline Skals, 

Alberg Sverrisson og Lene Sloth Nielsen. 

 

Afbud: Marijanne Kvist 

 

Dagsordenen er: 

1. Godkendelse af endelig dagsorden 

2. Godkendelse af referat af 12. august 2014 

3. Forslag til fagbeskrivelser – projektorienteret forløb – fremlægges af Louise Faber (1 

bilag) 

4. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

- Status efter reeksamen august 2014 
- Status efter semesteropstart 
- Implementering af kvalitetssikringssystem  
- Strategi – og handlingsplan 

m.m. 
5. Udkast til evalueringsplan (1 stk. bilag følger) 
6. Evaluering erhvervsjura F2014  
7. Principbeslutning vedrørende retningslinjer for eksamen, samt endelige 

projektretningslinjer til efterretning med fokus på Joan Ydes kommentarer. (2 bilag – 
vedhæftet) 

8. Beslutning vedrørende rammer for afholdelse af eksamen i E2014 (1 bilag følger) 
9. Merit 
10. Dispensation 

a. NN (Eksternt regnskab, 5. forsøg) Sag genoptaget 
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 

Nyt pkt. 11 Indfasning af intern censur og intern prøve i studieordningen samt 

nedsættelse af udvalg 

Pkt. 10 Der skulle have til den genoptagne sag være vedhæftet et nyt format til 

afgørelse uden stillingtagen til dispensationsspørgsmålet  

 

2. Godkendelse af referat af 12. august 2014 

Carsten Munk-Hansen skal ikke stå under afbud, da han midlertidigt ikke er medlem af 

studienævnet. Herefter blev referatet godkendt. Det underskrives på oktober mødet. 

 

3. Forslag til fagbeskrivelser – projektorienteret forløb – fremlægges af Louise Faber  

Louise Faber gennemgik den udsendte fagbeskrivelse. Hun nævnte bl.a., at der er indsat 

ansøgningsskemaer, et skema ”Forhåndsgodkendt forløb jura og erhvervsjura” og et 

med ”Ikke forhåndsgodkendte forløb”.  Skemaerne vil lette arbejdet for studienævnet, 

da de kun skal forholde sig til de ”Ikke forhåndsgodkendte forløb”.  

 

Fagbeskrivelsen skal være gældende for perioden E 2014/F 2015, dette skal tilføjes 

forsiden af beskrivelsen.  

 

Et projektforløb svarer til 10 ECTS uanset omfanget af arbejdet. Studerende fra Aarhus 

Universitet kan opnå merit for 20 ECTS for identiske forløb. Eksempelvis hos 

Ankestyrelsen i Aalborg. Der er enighed i studienævnet om, at der for projektorienteret 

forløb kan opnås merit for 10 ECTS hos os. 

 

Studienævnet har løbende godkendt fagbeskrivelser for projektorienterede forløb, der 

omfatter fuldtidsarbejde i ét semester. Eksempelvis hos anklagemyndigheder, domstole 

og Ankestyrelsen. Louise Faber forklarede, at vore studerende søger forløbene i 

konkurrence med studerende fra de andre universiteter, og at vilkår om fuldtidsarbejde 

i projektperioden derfor må betragtes som fastlagt. 

 

Det giver imidlertid udfordringer for de studerende, da der ikke vil være mulighed for at 

følge de to valgfag, der i øvrigt indgår på det semester, hvor projektforløbet afvikles. 

Dette løses ved, at de resterende to valgfag svarende til 20 ECTS tages iefterfølgende 

semestersamtidig med, at der skrives kandidatspeciale. Studienævnet tillader 

almindeligvis ikke, at der tages to valgfag i forbindelse med specialeskrivning. 

Problematikken løses ved, at den studerende følger valgfag først i semesteret med 

opstart af specialeskrivning senere i foråret og med aflevering og eksamen i august 

måned. .. 
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Studienævnet har i foråret 2014 vedtaget, at projektforløb, der afvikles i 

advokatvirksomhed maksimalt kan omfatte 3 dages fuldtidsarbejde om ugen. Dette 

muliggør, at den studerende samtidig med projektorienteret forløb kan følge valgfag. På 

baggrund af denne model gives der dispensation til, at den studerende samtidig med 

skrivning af kandidatspeciale kan følge ét evt. manglende valgfag. Det er Studienævnets 

holdning at kommende projektforløb afvikles efter denne model, hvor de studerende 

selv finder værtsvirksomhed for projektorienteret forløb. 

De netop beskrevne modeller for projektorienteret forløb udfordres imidlertid af de 

kommende studiefremdriftsregler, der træder i kraft pr. 1. september 2015 for bla. 

kandidatstuderende. 

 

Studienævnet vedtog derfor de præsenterede fagbeskrivelser for projektorienteret 

forløb til at gælde for E2014 og F2015. 

 

 

Der var enkelte input til ændringer, bl.a. overskriftændring ”kursusforbud”, aflevering af 

projekt i pdf. format m.m. Louise Faber rettet fagbeskrivelsen til og sender den til Ulla 

Steen. Fagbeskrivelsen vil herefter komme på hjemmesiden. 

 

Fagbeskrivelsen blev herefter godkendt.  

 

Tak til Louise Faber for præsentation, og det gode og omfattende arbejde med kataloget 

for projektorienteret forløb.,. 

  

4. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

Status efter reeksamen august 2014: 
Vores studerende har klaret det rigtig godt både til ordinær eksamen og til reeksamen. 
Der var eksempelvis til  købe- og obligationsret 45 tilmeldte til reeksamen og 38 bestod. 
En del studerende  udeblev fra valgfagseksamen. Alle bestod på erhvervsøkonomi på 8 
sem. Det er gået godt med opsamlingsfagene i økonomi på 4. sem. Der var en god 
beståelsesprocent i forbindelse med reeksamen. Samlet i forbindelse med reeksamen 
har vi produceret mindst 10 ekstra STÅ svarende til 445.000 kr. 
 
Status efter semesteropstart: 
1/9 blev de nye modtaget, godt fyldt auditorie ca. 270 studerende. 
Stor ros til koordinatorer og tutorer. Der er blevet arrangeret en hyttetur uden tilskud., 
deltagerbetaling 650 pr. stud.  
Studiesekretariatet skal varetage de mange nye og gamle studerende ca. 950 studerede. 
Der er blevet omorganiseret i studiesekretariatet.  Joan Yde varetager bl.a. 1-6 sem. på 
jura inklusiv de samlæste fag der er med erhvervsjura. Birte Solvej Neve. varetagerbla.1-
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6 sem. på erhvervsjura eksklusiv de samlæste fag der er med jura, og fungerer 
herudover som koordinerende skolesekretær. Hanne Krag varetager bl.a. 
bachelorprojekter, specialer samt 7-10 sem på begge uddannelser Lene Sloth Nielsen 
varetager bl.a. valgfagene på 7, 8 og 9. semester.  Sekretærerne er herudover 
tovholdere i en række opgaver, af mere overordnet karakter. Der vil komme yderlige 
informationer ud om arbejdsfordelingen.  
Samarbejde med fakultetet blev drøftet, der blev bla. nævnt, at der nogle gange 
manglede udsendelse af svar/afgørelser fra studienævnet via fakultetet. Fakultetet har 
ved en fejltagelse udmeldt 7 studerende, og der er behov for at få dialog i gang 
vedrørende fakultetets håndtering af klagesager m.m. Ulla Steen etablerer møde med 
relevante fakultetsmedarbejdere i oktober måned.  Hanne Kragh varetager fremadrettet 
administrationen af klager.   

 
Implementering af kvalitetssikringssystem:  
Bilag udleveret.  
Ulla Steen har deltaget i et studieledermøde, hvor dekan Hanne Krogstrup holdt et 
glimrende oplæg vedr. kvalitetsledelse og de kvalitetssikringssystemer, der skal 
etableres og implementeres i forbindelse med institutionsakkreditering  h 
Vores bidrag skal tage udgangspunkt i viden grundlag, uddannelsesniveau og –indhold 
og uddannelsesrelevans for vore uddannelser. En del at forarbejdet er netop foretaget i 
to evalueringer som er foretaget foråret 2014.  
 
Strategi – og handlingsplan: 
Bilag udleveret. 
Studienævnet skal udfærdige en strategi- og handlingsplan. Planen skal indeholde 
punkterne: Monitorering nøgletal/frafald, undervisningstal og forskningsdækning, 
pædagogisk kompetence, studiemiljø og fokus på beskæftigelse/kommunikation med 
dimittender. Planen skal præsenteres for studienævnet på oktober mødet. Der blev 
nedsat et udvalg bestående af stud. Jesper Melgaard Algayer, Birte Solvej Neve og Ulla 
Steen.   
 
Medlem af studienævnet Marijanne Kvist vil gerne udtræde af nævnet. Lene Sloth 
Nielsen undersøger hvad der er af muligheder for en suppleant. 

 
5. Udkast til evalueringsplan (1 stk. bilag følger)  

Ulla Steen gennemgik den udsendte evalueringsplan. 
Der foretages undervisningsevaluering i efteråret 2014 på 1. semester, 3. semester, 7. 
semester alle fag på disse 2 semester evalueres. På 5 semester evalueres udvalgte fag 
der videreføres efter 2013 studieordningen.  De projektorienterede forløb evalueres. På 
9. semester udvælger studielederen nogle valgfag til evaluering.   
 
På 1. semester prøves der at lave semesterevaluering, dette er aftalt med Louise Faber 
og Lars Bo Langsted. Evalueringen skal gennemføres på en af de sidste forelæsninger i 
formueret I samt på holdundervisningen.  
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Uddannelsesevaluering gennemføres i sommeren 2015 for bachelor- og 
kandidatuddannelsen for begge uddannelser. 
 
De færdige evalueringer, udsendes til de fagansvarlig og den enkelte underviser. Det er 
den fagansvarlige, som går til underviseren og drøfter evalueringen med denne. Ved 
egne fag, er det studielederen der i samarbejde med institutlederen, der varetager 
dennes evaluering. 
 
Vi har fået oplyst, at vi mangler at offentliggøre evalueringerne på hjemmesiden. Som 
det er nu, med den lave svarprocent, vil det ikke være repræsentativ at lægge 
evalueringerne ud. Med mindre, det fremgår, deltagerantal og svarprocent. Nævnet 
synes, at det skal være de repræsentative evalueringer, der kommer på hjemmesiden. 
De evalueringer som udfærdiges nu og fremover vil fremgå af hjemmesiden, evt. med 
angivelse af hvor mange studerende der har deltaget på faget og hvor mange der har 
besvaret evalueringen. Evalueringsplan blev godkendt. 
 
Marlene Ydegaard, vil møde op i slutningen af nogle undervisningsgange, og kraftigt 
opfordre de studerende til at de skal udfylde evalueringsskemaerne. Endvidere blev de 
studerende som er medlem af studienævnet, opfordret til at informere deres 
medstuderende om vigtigheden af evalueringerne.  
 

6. Evaluering erhvervsjura F2014  
Marlene Ydegaard gennemgik enkelte evalueringsskemaer, generelt var der en lav 
svarprocent på evalueringsskemaerne.  Der var ønske at information om matchmaking 
projekter kom tidligere. Flere opfordringer til at eksamensformen ind tænkes i 
undervisningsformen. Ligeledes var der ønske om mere holdundervisning, øvelser og 
opgaver. Genindførelse af studiecafe evt. på frivillig basis eller med 
studenterinstruktorer etc. studerende fra studienævnet giver input til Hanne Kragh om 
dette. 
 
Ulla Steen, den 8. september igangsættes arbejdet med fagbeskrivelser vedr. foråret 
2015.  
 
       

7. Principbeslutning vedrørende retningslinjer for eksamen, samt endelige 
projektretningslinjer til efterretning med fokus på Joan Ydes kommentarer. (2 bilag – 
vedhæftet) 
Udsættes til oktober mødet 
 

8. Beslutning vedrørende rammer for afholdelse af eksamen i E2014 (1 bilag følger) 
Birte Solvej Neve informerede om udfordringerne i forbindelse med afvikling af 
reeksamen vinteren 2014/2015. Tidligere har vi afviklet eksamenerne i egne bygninger, 
og kunnet slukke for det trådløse netværk, men det kan ikke lade sig gøre mere, pga det 
store antal reeksamener. Løsningen kunne være afteneksamener eller 
weekendeksamener, hvor det vil være muligt at slukke for det trådløse netværk.  
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Den 10/9 er der møde med IT-chefen, hvor spørgsmålet vil blive taget op, Birte og Ulla 
deltager i mødet.  

 
9. Merit 

a. NN. Merit for fag fra AU. Godkendt 
 

10. Dispensation 
a. NN (Eksternt regnskab, 5. forsøg) Sag genoptaget. Dispensation givet.  
b. NN (Mgl bachelorprojekt).  Afslag 

 
11. Pkt. 11 Indfasning af intern censur og intern prøve i studieordning samt nedsættelse af 

udvalg 

Udsættes til oktober mødet. 

 

12. Eventuelt 

 


