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Referat af ekstra ordinært studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet onsdag 

den 8. april 2015 kl.: 13:00-13:30 i lokale 1.02.  

 

Tilstede: Ulla Steen, Albert Sverrisson (jura), Christopher Kjær Glinvad (erhvervsjura), Sten 
Bønsing, Lars Bo Langsted, Jesper Melgaard Algayer (erhvervsjura), Nicoline Skaals (observatør) og 
Birte Solvej Neve.  
 

Afbud: Carsten Munk-Hansen, Esben Korsgaard Poulsen (jura) 

Dagsordenen er: 

1. Godkendelse af endelig dagsorden 

2. Godkendelse af referat af den 2. og 9. marts 2015 (bilag) 

3. Merit 
a. NN 

4. Dispensation (lukket punkt) 
a. NN 
b. NN 
c. NN 
d. NN 
e. NN 
f. NN 
g. NN 

5. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

6. Godkendelse af delegationsinstruksen (bilag) 

7. Engelske valgfag 

8. Projektorienteret forløb set i lyset af fremdriftsreformen  

9. Vejledning til behandling af dispensationer i henhold til fremdriftsreformen (bilag) 

10. Evaluering af projektorienteret forløb 

11. Studiemiljø (mål for gennemførsel, pædagogisk udvikling, studiecafé) 

12. Diskussion om ”hvorfor er der mange studerende der tækker blank ?” 

13. Nedsættelse af arbejdsudvalg ”strategi- og handlingsplan ” 

14. Godkendelse af ændring af antal ECTS i valgfaget Vis Moot (bilag) 

15. Godkendelse af fagbeskrivelse for Gr.skatteret på jura 7. semester og EJ 5. semester 

(bilag) 

16. Eksamensformer – godkendelse af procedure for ændring af eksamensformer (bilag) 
17. Studieordningsændring - omformuleret formålsbestemmelse for BA-jur. og cand.jur. 
18. Eventuelt 
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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 

Punkt 8, 9 og 10 slås sammen til et punkt og placeres som punkt 6, de resterede  

punkter ændres numrene fortløbende. 

 

2. Godkendelse af referat af den 2. og 9. marts 2015 (bilag) 

Begge referater godkendt. 
 

3. Merit 
a. NN – afslag på realisationsbeskatning og godkendt merit for gr.skatteret. 

 
4. Dispensation (lukket punkt) 

a. NN – afslag på noter til mundtlig eksamen. 
b. NN – givet forlænget besvarelsestid. 
c. NN – det blev besluttet at der ikke gives dispensation til yderligere 

projekteksaminer.  
d. NN – der gives dispensation til at der kan deltages i punktafgifter (udbud af 

ekstraordinær eksamen ifm re-eksamen), selvom der ikke deltages i ordinær 
eksamen. Grundet i at der skal deltages i familie-arveret på TOM-plads, hvor der 
er dato sammenfald med valgfagseksamen.  

e. NN - givet forlænget besvarelsestid. 
f. NN – der er givet et 4. eksamensforsøg i eksternt regnskab, samt at det er ok at 

deltage i reeksamen i august selvom der ikke deltages i ordinæreksamen. 
g. NN - givet forlænget besvarelsestid. 

 

5. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

I forhold til Fremdriftsreformen har studiesekretariatet været til informationsmøde 

med Studieforvaltningen. De studerende skal tilmelde sig 30 nye ECTS, hvilket træder 

i kraft til efteråret 2015 for alle studerende (på nuværende tidspunkt er 1./2. 

semester omfattet af fremdriftsreformen). Der skal ske tilmelding til 1. og 2. 

eksamensforsøg, og det 3. eksamensforsøg kan frit placeres i forhold til semestrene 

(når det udbydes afstudiet). 

Studienævnet vil nok få brug for nogle afvejningskriterier og -principper i forhold til 

dispensationer. 

 

Fagbeskrivelser på obligatoriske fag er sendt ud til alle fagansvarlige og 

fagbeskrivelser for valgfag er også i gang. Der er frist for indberetning til fakultetet af 

de studerendes den 22. april.  

 

6. – sammenlagt 8. Projektorienteret forløb set i lyset af fremdriftsreformen, 9. 

Vejledning til behandling af dispensationer i henhold til fremdriftsreformen og 10. 

Evaluering af projektorienteret forløb 
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Det blev diskuteret, om der bør ændres ECTS tildeling i forbindelse med 

projektorienteret forløb.Studienævnets medlemmer var meget enige om, at 

fastholde tildeling af 10 ECTS til projektorienteret forløb, da dette svarer til det 

teoretiske indhold i et projektorienteret forløb. 

 

Alle projektorienterede forløb, der godkendes fremadret kan omfatte 24 timers 

arbejde pr. uge i værtsvirksomhed (i gennemsnit – parterne kan tilrettelægge) i 4 

måneder. Der skal samtidig følges andre fag svarende til 20 ECTS i det semester, der 

deltages i projektorienteret forløb. 

 

Allerede godkendte projektorienterede forløb tilpasses i lyset af ovenstående og 

fremdriftsreformens krav. 

Der foregår aktuelt dialog mellem Ankalgemyndigheden og os mhp tilpasning af 

forløb. 

7. Godkendelse af delegationsinstruksen 

Udsættelse. 

8. Engelske valgfag 

Der udbydes 3 engelske valgfag, som oprettes ved 5 deltagere. 

 

9. Studiemiljø (mål for gennemførsel, pædagogisk udvikling, studiecafé)  

- udsættes 

 

10. Diskussion om ”hvorfor er der mange studerende der tækker blank ?”  

– udsættes  

 

11. Nedsættelse af arbejdsudvalg ”strategi- og handlingsplan”  

– Ulla udpeger nogle til arbejdsgruppen.   

 

12. Godkendelse af ændring af antal ECTS i valgfaget Vis Moot 

Det godkendes at faget ændres fra 10 til 20 ECTS, dog vil Studienævnet anbefales at  

det udspecificeres hvad de mange timer benyttes til. 

 

13. Godkendelse af fagbeskrivelse for Gr.skatteret på jura 7. semester og EJ 5. semester  

Det godkendes. 
 

14. Eksamensformer – godkendelse af procedure for ændring af eksamensformer (bilag) 
Studieordningsændring - omformuleret formålsbestemmelse for BA-jur. og cand.jur. 

– udsættes  

 
15. Eventuelt 
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Der er ikke noget til eventuelt. 

 


