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

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

 

Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Marie Jull Sørensen, Esben Korsgaard Poul-

sen (stud.jur.), Dan Bastholm (stud.ba.jur.), Jesper Melgaard Algayer (stud. cand.merc.jur.), Nicoli-

ne Skals (studievejleder) og Birte Solvej Neve. 

 

Ikke til stede: Alberg Sverrisson (studievejleder) 

 

Dagsordenen er: 

1. Godkendelse af endelig dagsorden 

2. Godkendelse af referat af 5. november 2014 (bilag) 

3. Merit 
a. NN (forhåndsmerit) – ansøger om evt. optagelse på cand.jur. 

4. Dispensation 
a. NN – ansøger om at skrive speciale på norsk 
b. Genbehandling af dispensationsansøgning for NN – vedr. særlige omstændighe-

der i forbindelse med eksamen i familie- og arveret 
c. NN – ansøger om skifte af valgfag 

5. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

6. Strategi- og handlingsplan (bilag) - UDGÅR 
7. Beslutningsforslag: holdundervisning i E 2015 (Ulla mdtl. oplæg pba. beregninger) 
8. Mødeplan for 2015 (bilag) 

9. 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 

 

  



JURIDISK STUDIENÆVN 
Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 

 

2 

1. Godkendelse af endelig dagsorden 

Dagsordene godkendt med den ændring at punkt 6 udgår, da bilaget endnu ikke er klar 

til behandling i studienævnet. 

  

2. Godkendelse af referat af 5. november 2014  

Godkendt.  

 
3. Merit 

a. NN (forhåndsmerit) – ansøger om evt. optagelse på cand.jur. – der kan ikke gives 
fuld merit, men der kan gives merit for et valgfag. 

 
4. Dispensation 

a. NN – ansøger om at skrive speciale på norsk – der gives dispensation. 
Det tilføjes at der er behov for at ændre STO i forhold til det nordiske samarbej-
de, hvilket giver tilladelse til at skrive speciale på de nordiske sprog.   
 

b. Genbehandling af dispensationsansøgning for NN – vedr. særlige omstændighe-
der i forbindelse med eksamen i familie- og arveret. Grunden til at sagen er gen-
optaget er, at Christina endnu ikke har været til eksamen, og derfor er der brug 
for at overveje om den særlige ordning stadig skal være gældende, og om den 
har den er hensigtsmæssig i forhold til udgangspunktet. 
Dispensationen forlænges, da der ikke er formelt grundlag for at ophæve den, på 
trods af, at den studerende har afleveret meget ufuldstændige skriftlige oplæg til 
den mundtlige eksamination og har været syg på dagen for fastsat eksamen.. 
Der mangler at blive registret forsøg i STADS, samt en lægeerklæring, hvilket er 
sendt til eksamenskontoret. 
 

c. NN – ansøger om skifte af valgfag 
Dispensationsansøgning behandles. Grunden til at sagen er i SN er at det gene-
relt er brug for en diskussion om skifte af valgfag. Behandlingen af sagen mun-
dede ud i en afgørelse vedrørende den konkrete sag. 
 
Der blev generelt diskuteret problemstilling med større projekter i forhold til en-
kelte fag, da det skal være lighed i fagenes fagbeskrivelser samt arbejdsbelast-
ningen. Alle valgfag på jura- og erhvervsjurauddannelsen vægter 10 ECTS. 
 
Det blev aftalt at der til næste møde skal et selvstændigt punkt på dagsordenen 
vedrørende skifte af valgfag samt inddragelse af synopsis/projekter i forbindelse 
med valgfag. 

 
 

5. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

I forhold til institutionsakkreditering og kvalitetssikring på AAU er bl.a. vigtigheden af 

mødeindkaldelser og referater blevet præciseret.  
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Semesterskemaer til obligatoriske fag og valgfag til foråret 2015 er sendt ud til fagan-

svarlige og undervisere.  

Der er oprettet nogle pilotvalgfag, hvor der ikke er tilstrækkeligt antal deltagere (dvs. 

15) -  bl.a. med begrundelser som, at det er vigtigt, at der oprettes engelsk valgfag. Fa-

get Erhvervsmiljøret er også blevet oprettet – dels fordi, der fra aftageside er rejst ønske 

herom (bl.a. Aalborg Havn, der støtter indkøb af litteratur og indgår som case)  dels fordi 

elementer fra faget, skal indgå i faget  Erhvervsregulering på BA.jur. 5. semester jf. STO 

2013 I forbindelse med denne orientering kom der en opfordring til studiesekretariatet 

om at inddrage underviserne inden skemaplanlægningen sættes i gang bl.a. i forhold til 

evt. særlig fagopbygning (2 timers forelæsning, intensivt forløb, seminardagen og lign.). 

Denne opfordring bliver videregivet til studiesekretariatet, som vil udarbejde en proce-

dure for dette, som præsenteres på et undervisermøde.. 

 

Det vil i løbet af næste uge blive lavet vejlederfordeling til bachelor og kandidatspeciale.  

Der er 8 specialegrupper i Machtmaking, bl.a. med Hjulmand og Kaptain, Retten i Aal-

borg, Aalborg Havn, Anklagemyndigheden (Politiet), Krifa i Århus.  

 

Semesterevalueringer er i gang, hvor der er taget en ny metode i brug, for at højne 

svarprocenten. Det går ud på at Skolens AC-medarbejder Marlene Ydegaard fysisk mø-

der op til undervisningen og opfordrer til at besvare evalueringsskemaerne på Moodle. 

Dette vil dog kun finde sted denne ene gang. 

 

Skolelederen orienterede om stadig større krav til skolen om dokumentation og med 

korte deadlines, fra Fakultetet, Ministerie og lign..  

 

6. Strategi- og handlingsplan (bilag)  
Punktet udgår. 

 

7. Beslutningsforslag: holdundervisning i E 2015 (Ulla mdtl. oplæg pba. beregninger) 
Studienævnet skal tage stilling til ønske om holdundervisning i foråret 2015. 
 
Studienævnet foretrækker, at der er holdundervisningen på de fag, hvor det er fagligt 
relevant. Der er et ønske om at genindføre holdundervisning (muligvis i lidt færre timer 
antal), på de fag hvor der tidligere har været holdundervisning. De enkelte fag, hvor der 
stadig er holdundervisning fortsættes.   
Samtidig kan der reguleres på holdstørrelsen. 
 
Ulla forbereder til næste Studienævnsmøde et økonomisk overblik for hvad holdunder-
visningen vil koste og på hvilke fag det skal genindføres.  
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8. Mødeplan for 2015 (bilag) 
Ændring af tidspunkt for første 4 datoer til kl. 13-15, mødeplanen lægges efterfølgende 

på Moodle og Instituttets hjemmeside. 

 

9. Eventuelt 

MJS anmodede om, at der til et fremtidigt møde kunne være et punkt vedr. digital afle-

vering i forbindelse med eksamen. Hertil kan det oplyses, at der er et elektronisk system 

på vej til løsning af dette. Derfor blev det aftalt at der ikke sættes et sådan punkt på for 

nuværende. 

 

 

 

For referat: Ulla Steen og Birte Solvej Neve  


