
JURIDISK STUDIENÆVN 
Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 

1 
 

Kære Studienævnskollega 

 

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet, 

mandag den 12. januar 2015 kl.: 13:00-15:00 i lokale 2.09, NJV 8A 

 

Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Carsten Munk-Hansen, Christopher Kjær 
Glinvad (stud.ha.jur.), Jesper Melgaard Algayor (stud.merc.jur.), Nicoline Skals (stud.ba.jur. og 
studievejleder). 
 
Afbud: Esben Korsgaard Poulsen (stud.cand.jur.), Albert Sverrison (stud.cand.jur.), 
 
 

Dagsordenen er: 

1. Godkendelse af endelig dagsorden 

2. Godkendelse af referat af 3. december 2014 (bilag) 

3. Merit 
a. NN – merit for fag på cand.jur. 

 
4. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

5. Opfølgning og videreudvikling af holdundervisning (bilag) 
6. Ændret eksamensform i Statistik for erhvervsjurauddannelsens 4. semester (bilag) 
7. Godkendelse af rettelser til STO HA.jur. 2013 (bilag) 
8. Specifikation til krav og indhold i fagbeskrivelser af valgfag (bilag) 
9. Problemstilling i forbindelse med studieskifte fra Erhvervsjura til jura 

10. Delegation til Sten Bønsing vedr. hastesager i januar 

11. Kommunikation med de studerende (bilag) 
12. Status og orientering på efterårets frafaldstruede studerende  

13. 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 

Der blev tilføjet et punkt, punkt 13 diskussion om støtte til studenterorganisationer. 

 

2. Godkendelse af referat af 3. december 2014 

Godkendt. 

 

12. Status og orientering på efterårets frafaldstruede studerende  

Punktet blev rykket frem på dagordnen. 

Der er endnu engang fortaget den tilbagevendende procedure i forbindelse med 

frafaldstruede studerende 

Birte Solvej Neve orienterede om de faktuelle tal i forhold til, hvor mange studerende der 

er gule (dvs. mangler mindre en 15 ECTS i forhold til normeret studietid) og de røde 

(mangler mere end 15 ECTS i forhold til normeret studietid).  

 

Der er afholdt samtaler med i alt 28, hvor der igen er kommet utrolig gode tilbage 

meldinger fra de studerende. 

 

3. Merit 
b. NN – merit for fag på cand.jur. 
Der er givet merit ifølge Sten Bønsings udkast. 
 

4. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

Det er stor travlhed i sekretariatet med eksaminer. 

 

Der er fordelt 280 emner til bachelorprojekter og kandidatspecialer til vejledning i foråret, 

hvor alle interne kræfter er blevet benyttet samtidig med, at der er rekvireret en del 

eksterne vejledere. Der er i alt 8 match-making projekter. 

 

De studerende, der gennemfører projektorienteret forløb på37 timer/uge, har problemer 

med at deltage og gå til eksamen i det/de fag, de skal følge i henhold til individuel 

studieplan, hvilket betyder at flere af de studerende søger om dispensation til at udskyde 

fag og eksaminer. Dette kan blive et endnu større problem, end det allerede er, i forhold til 

fremdriftsreformen. Derfor blev det også besluttet, at konceptet for projektorienteret 

forløb skal revideres i lyset heraf. 

Der er en studerende der blevet bortvist fra jurastudiet, da han i første omgang er blevet 

optaget på baggrund af et falsk studentereksamensbevis. Vedkommende er bortvist fra 

universitetet i 2 år. 

 

Der er blevet rettet henvendelse til Skolelederen fra prodekanen vedr. ændringen af EU-

rets eksamen fra projekt med projektprøve til en skriftlig 4 timers eksamen. Hertil har Ulla 
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Steen skrevet et svar til prodekanen om de overvejelser og begrundelser studienævnet har 

haft til at indstille denne ændring. Bl.a. er der store omkostninger forbundet med vejledning 

og afvikling af mundtlig eksamen. Samtidig har Ulla udarbejdet en fuldstændig oversigt over 

det eksamensvolumen, der skal afvikles i foråret/sommeren 2015.  

Som det sidste i brevet er det pointeret, at der er potentiale for udvikling af projekter på 

nogle af de fag der endnu ikke er implementeret i den nye studieordning for både jura og 

erhvervsjura. 

 

Studiet har fået en henvendelse fra den centrale studievejledning vedr. optagelse på kvote 

2.  

Der skal optages 10 % på jurauddannelsen på kvote 2, hvilket også bliver en realitet til 

sommer på erhvervsjurauddannelsen, da det indføres adgangsbegrænsning på 

uddannelsen. Kvote 2 kriterierne anvendes i deres nuværende form i forbindelse med kvote 

2 optag i sommeren 2015. 

 

6. Ændret eksamensform i Statistik for erhvervsjurauddannelsens 4. semester (bilag) 
Ekstern lektor og underviser i faget statisk Henning Gerner Mikkelsen har udarbejdet forslag 

til ændringer i forbindelse med mundtlig eksamen i faget statistik. Studienævnet 

besluttede, at forsøge at benytte forslag 2, som går på en kombinationseksamen som er 

sammensat at et gruppeprojekt(vægtning af karakter 2/3) og en individuel multiple choice 

eksamen (vægtning af karakter 1/3).  

Eksamensforløbet vil blive evalueret, og der skal også ses på dumpeprocenten i faget efter 

eksamen i sommeren 2015. Der vil komme et punkt på dagorden til august/september 2015 

mødet. 

 

5. Opfølgning og videreudvikling af holdundervisning (bilag) 
Studienævnet besluttede, at indhente de fagansvarliges holdning til brug af  

holdundervisning og studenterinstruktion. Der skal i den forbindelse ses på, hvad det koster 
ift. inddragelse af eksterne undervisere. 
 
Bearbejdet tilbagemelding sættes på som dagsordenspunkt på studienævnets møde i 

marts 2015. 
 
 

6. Godkendelse af rettelser til STO HA.jur. 2013 (bilag) 
Ny karakterbekendtgørelse skal tilføjes i STO, når den træder i kraft, hvilket fakultetet tager 
sig af. 
I forhold tidligere forespørgsel i SN vedrørende udfærdigelse af bachelorprojekter og 
kandidatspecialer på norsk og svensk: Det fremgår af eksamensbekendtgørelsen som 
generel regel, at sådanne skriftlige arbejder kan udarbejdes på norsk eller svensk.  Der 
eksamineres ved den mundtlige eksamen på dansk, og den/de studerende svarer på norsk 
eller svensk. 
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Ændringerne i studieordningen er godkendt. 
  

8. Specifikation til krav og indhold i fagbeskrivelser af valgfag (bilag) 
9. Studienævnet vil i forbindelse med udarbejdelse af semesterbeskrivelser (som 

led i implementering af kvalitetsstyringssystem) tage stilling til dels formalia i 
forbindelse med fagbeskrivelser, men nævnets medlemmer er enige om, at er er 
behov for en diskussion blandt underviserne, af det faglige indhold i 
kvantitativt/kvalitativt i  henholdsvis obligatoriske fag og valgfag. 

 
Studienævnet ønsker, at en sådan diskussion afvikles som led i et VIP møde i foråret 2015. 
Studielederen tager initiativ til indkaldelse til et sådant møde. 

 
10. Problemstilling i forbindelse med studieskifte fra Erhvervsjura til jura (bilag) 

Der er  i alt 15 erhvervsjurastuderende, der er tilmeldt 30 ECTS på 2. semester 

BA-jur. med henblik på at bestå fag og søge merit for fag svarende til 1 år BA-jur. 

13 af ansøgerne skal begynde på 2. semester erhvervsjura 1. februar 2015.  

Det er ganske uhensigtsmæssigt, da der højst er plads til at indskrive meget få 

yderligere studerende på det kommende 3. semester i efteråret 2015.  

1. semester studerende, der har søgt om tomplads deltagelse, vil blive opfordret 

til at følge deres erhvervsjuridiske 2. semester, og de gøres opmærksomme på, 

at der hvis fag droppes, kan opstå problemer i forbindelse med, at 

studiefremdriftsreformen træder i kraft 1. september 2015. 

Studienævnet indstiller til fakultetet vedrørende indskrivning på baggrund af 

grundkravet om bestået 1. år BA-jur, samt at der er plads på det semester, hvor 

ansøgeren potentielt kan indskrives. Hertil kommer Studienævents retnings-

/prioriteringsregler: 

 

I forbindelse med indstilling til fakultetet vedrørende indskrivning på BA-jur 

fremadrette og som tidligere blive lagt vægt på: 

 Opnåret merit for fag på BA-jur – ansøgeren med flest 

meritgivende fag prioriteres  

 

 Motiveret ansøgning, herunder relevant 

erhvervserfaring 

 Karakterer opnået på HA-jur/gymnasial uddannelse 

eller lignende relevant uddannelse 

 

11. Delegation til Sten Bønsing vedr. hastesager i januar 2015 

Der gives delegation til behandling ved hastesager i januar og februar i forhold til 
reeksamen. 
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Sten havde en sag med, som blev diskuteret. Sagen omhandler en studerende, som har set 
forkert på eksamensplane og møder op en forkert dag til eksamen. Hvad er studienævnet 
holdning, skal det gives en dispensation.  Der var enighed om at hvis det er mulig kan det i 
denne situation gives dispensation om at deltage i reeksamen, selvom den studerende ikke 
har deltaget i ordinær eksamen.   
 

12. Kommunikation med de studerende (bilag) 
Studiesekretariatet har behov for en generel diskussion om kommunikation med de 

studerende. 

Jf. situationen i forbindelse med en eksamen, hvor der opstod en situation, hvor internet 

forbindelsen ikke var i orden til eksamensstart og derfor kom eksamen først i gang 1 time og 

45 minutter efter planlagt starttidspunkt. 

Den uheldige situation afledte to diskussioner i Studienævnet.  

En vedr. kommunikation mellem studerende og sekretariatet og en anden diskussion i 

forhold til håndtering af IT-problemer til eksamen. 

 

Der blev foreslået en standartskrivelse i forbindelse med IT-problemer ved eksamen. Bl.a. 

skal den være med til at sikre, at de studerende på forhånd kender proceduren, sådan de 

har større ro omkring eksamen. 

Studiesekretariatet udarbejder et udkast til retningslinjer til SN. 

 

I forhold til den konkrete eksamen i Retsvidenskabsteori, blev det besluttet at lave et 

Moodle opslag til 3. semester vedr. problemerne i forbindelse med Karnov og 

internetforbindelsen, herunder med tak for den fleksibilitet, de udviste i situationen 

 

13. Diskussion om støtte til studenterorganisationer 

Punktet udskydes til senere møde. Konkret afvises økonomisk støtte til arrangement med 

Anders Samuelsen, Liberal Alliance, da der kan knyttes politiske elementer til 

arrangementet. Studienævnet har tidligere afvist støtte til sådanne arrangementer med 

henvisning til, at studienævnet støtter arrangementer med studiefagligt og 

studiemiljømæssigt indhold. Der stilles gerne lokaler til rådighed til ovennævnte 

arrangement, ligesom uddannelsens kommunikationskanaler kan anvendes til annoncering 

af arrangementet. 

 

14. Eventuelt 

Møde den 2/2 ændres til den 3/2 kl. 10-12. 

 

 

 

 


