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Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 20. maj 

2015 kl.: 10:00-13:00 i lokale 1.02, NJV 6A 

 

Tilstede: Lars Bo Langsted, Carsten Munk Hansen, Sten Bønsing, Ulla Steen, Albert Sverrisson 
(jura), Jesper Melgaard Algayer (erhvervsjura), Esben Korgaard Poulsen (jura), Nicoline Skaals 
(observatør), Sarah Guldhammer og Birte Solvej Neve. 
 

Afbud: Christopher Kjær Glinvad (erhvervsjura) 

 

Dagsordenen er: 

1. Godkendelse af endelig dagsorden 

2. Dispensationssager (lukket punkt) 
 

Betinget optag på kandidat – Erhvervsjura 
a) NN 
b) NN 
c) NN 

 
Betinget optag på kandidat – Jura 
d) NN 

 
Optagelse på kandidat – Erhvervsjura 
e) NN 
f) NN 
g) NN 

 
Optagelse på kandidat – Jura 
h) NN 
i) NN 

 
Indskrivning på bachelor Jura 
j) NN 
k) NN 
l) NN 
m) NN 
n) NN 
o) NN 
p) NN 
q) NN 
r) NN 
s) NN 
t) NN 
u) NN 
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v) NN 
 

Fremdriftsreform 
w) NN 
x) NN 
y) NN 
z) NN 
æ) NN 
ø) NN 

 
 

3. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

4. Orientering vedr. STÅ-monitorering og nøgletal (bilag uddeles den 20/5) 

5. Vedtagelse af strategi- og handlingsplan (bilag) 

6. Vedtagelse af ændret formålsbestemmelse i de fire studieordninger (bilag) 
7. Endelig vedtagelse af studieordningsændringer for 5. og 6. semester på erhvervsjura 

(bilag fra sidste møde) 

8. 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 

Dagsorden er godkendt 

2. Dispensationssager (lukket punkt) 
Sten orienterede generelt om dispensationssager og forskellighed i de sager, der behandles 
på dette møde. 
 

Betinget optag på kandidat – Erhvervsjura 
a) NN – godkendes under forudsætning af at de tilmeldte sommer eksaminer bestås.   
b) NN – der gives afslag 
c) NN – godkendes under forudsætning af at de tilmeldte sommer eksaminer bestås. 

 
Betinget optag på kandidat – Jura 

d) NN – der gives afslag 
 

Optagelse på kandidat – Erhvervsjura 
e) NN – der gives afslag 
f) NN – der gives afslag 
g) NN – der gives afslag 

 
Optagelse på kandidat – Jura 

h) NN – optages under forudsætning af, at hXn færdiggør sin uddannelse på Island 
i) NN – der gives afslag 

 
Indskrivning på bachelor Jura 

j) NN – Indskrives 
k) NN - Indskrives 
l) NN - Indskrives 
m) NN - Indskrives 
n) Miriam Sarah Ketah - Indskrives 
o) NN - Indskrives 
p) NN - Indskrives 
q) NN - Indskrives 
r) NN - Indskrives 
s) NN - Indskrives 
t) NN - Indskrives 
u) NN - Indskrives 
v) NN - indskrives 

 
Forudsætning for indskrivning er, at 1 år på BA.jur er bestået pr. 1. september2015. 

 
 
Fremdriftsreform 

w) NN – Dispensation ikke nødvendig. Tilbydes valgfag eller start på bachelor 
x) NN - Bevilget 
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y) NN - Bevilget 
z) NN – bevilget  
æ) NN – er endt med en sygemelding, derfor blev sagen ikke behandlet 
ø) NN – Der gives afslag. Men Ulla kontakter NN for at oplyse om muligheden for 

matchmaking  
 

3. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

 

Der har været aflevering af bachelor og specialekontrakter, hvor der har været fin 

aflevering og dem der mangler, er der en forventning om at en stor del af de studerende 

afleverer til august. 

 

Studienævnet godkendte at fagkataloget kan sendes ud i den nuværende udgave.  

 
Bachelorprojekter og kandidatspecialer blev afleveret den 12. maj. Orientering om 
’afleveringsprocent ’ – 15 kandidatspecialer  /11 bachelorprojekter ikke afleveret  
Fakultetet har sendt udkast til procedure for udarbejdelse af studieordninger og ændringer 
hertil. 
Projektorienteret forløb - studerende har fået tilbudt projektorienteret forløb hos 
Anklagemyndigheden med start december 2015 – 6 måneders forløb – mindst 25 timer om 
ugen. Det foreslås, at katalog med fagbeskrivelser præsenteres for Studienævnet på juni 
møde med genovervejelse af dispensationsregler (eller med vedtagelse af,  at regler 
fastsættes i efteråret, når der er mere information ift. studiefremdriftsreformen)  
 

4. Orientering vedr. STÅ-monitorering og nøgletal (bilag uddeles den 20/5) 

Der uddeles 3 bilag, frafaldsoversigt for jura og erhvervsjura og 2 bilag med validering af  

STÅ prognose for 2014/2015 

US orienterede og forklarede indhold af bilagene vedr. STÅ. Der er flere faktorer der gør,  

at  det forventede antal STÅ for perioden bliver  mindre end forventet (-32,67). Der har 

bl.a. været et større frafald end forventet på både BA,jur og HA.jur,, ligesom  gn. STÅ ved 

vintertælling er lidt lavere end forventet på bahceloruddannelserne. Der er en proces i 

gang i forhold til forårets samtaler og opfølgning med de studerende, der er 

frafaldstruede..   

 

I oktober /november skal Studienævnet (hvert år) vedtage ’Studienævnsrapporter’ for 
uddannelserne, der adresserer centrale nøgletal – frafald, effektivitet/gennemførelsestid,  
karaktergennemsnit  mm.  
På mødet 20. maj gennemgås STÅ monitorering og ’rød, gul, grøn’ system, der har dannet 
grundlag for samtale med frafaldstruede studerende. 
Bilag, der danner grundlag for gennemgang uddeles i på mødet den 20. maj  
 

5. Vedtagelse af strategi- og handlingsplan (bilag) 



JURIDISK STUDIENÆVN 
Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 

5 
 

 
Udkastet følger Fakultetets skabelon – der skal udelukkende fokuseres på områder, der i 
selvevalueringsrapport (EJ) og turnusakkreditering (jura), hvor der er behov for indsats, 
forbedringer. 
Udkastet til strategi- og handlingsplan anbefales vedtaget. Eneste udestående er 
manglende kvalitetssikringsprocedurer for rekruttering, ansættelse og anvendelse af VIP og 
D-VIP. Kvalitetssikringsprocedurer vil blive udarbejdet parallelt med forskningsstrategi. 
 

US gennemgår overskrifterne i strategien i forhold til indhold, og hvordan indholdet er 

blevet til på baggrund af andre kvalitetssikringskrav og beskrivelser. 

 

Studienævnet vedtog strategien. 

 

6. Vedtagelse af ændret formålsbestemmelse i de fire studieordninger (bilag) 
 
Som led i akkrediteringsproces skal de nuværende formålsbestemmelser i de 4 
studieordninger ændres således det fremgår, hvilken viden, hvilke færdigheder og 
kompetencer, der samlet skal opnås på hhv. bachelor- og kandidatniveau  

 
7. Endelig vedtagelse af studieordningsændringer for 5. og 6. semester på erhvervsjura 

(bilag fra sidste møde) 

Søren Sandfeld Jakobsen er udpeget som fagansvarlig for faget ’Videregående formueret’ 
Der arbejdes på VIP ansættelse (studielektor), der vil blive ansvarlig for faget 
’Erhvervsregulering’ 
Thomas Rønfeldt har overvejet afvikling af forløb ift. grundlæggende skatteret (samlæst 
mellem 7 semester cand.jur og 5. semester HA.jur) samt realisationsbeskatning (5. 
semester HA.jur). Grundlæggende skatteret afvikles som i 4 x 7 timers intensivt forløb, med 
tilhørende studenterinstruktioner – eksamen forventes afholdt i 1. halvdel af november 
2015. 
Cand.merc. økonomistyring er informeret om, at strategisk styring klassificeres som valgfag 
i stedet for obligatorisk 7. semester fag.  

 

8. Eventuelt 

 

 


