REFERAT
Referat fra Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn
Mandag den 15. august 2016 kl.: 10:00-12:00, NJV. 6B, i lokale 1.02
Deltagere i mødet: Liselotte Madsen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Carsten Munk-Hansen, Christopher Kjær Glinvad
(Erhvervsøkonomi-jura), Emil Johansson (Erhvervsøkonomi-jura) og Nicoline Skals Laigaard (studievejleder) og Birte
Solvej Neve.
Gæst ved mødet prodekan for uddannelser Malene Gram
Afbud: Albert Sverrisson (jura) og Carina Damgren Madsen (Jura)

Punkt 1

Godkendelse af endelig dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden skal godkendes af studienævnet.

Indstilling:

Dagsorden godkendes af studienævnet.

Bilag:
Referat

Dagsorden er godkendt.

Punkt 2

Godkendelse af referat fra den 1. juni samt den 16. juni 2016

Sagsfremstilling:

Referat fra tidligere Studienævns møde skal godkendes.

Indstilling:

Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat.

Bilag:

Referat fra mødet den 1. juni samt fra ekstra ordinært møde den 16. juni 2016.

Referat:

Begge referater blev godkendt

Punkt 3

Dispensation (lukket punkt)

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om at skrive speciale samtidig med udskydelse af et valgfag, således at
der i efteråret 16 følges to valgfag (20 ECTS) og til foråret 16 skrives speciale
sammen med et valgfag.

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning og studiejournal

Referat:

Ansøgningen imødekommes.

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om 4. eksamensforsøg til faget realisationsbeskatning

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning, lægeerklæring og studiejournal.

Referat:

Ansøgning er imødekommet.

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning vedr. 4. eksamensforsøg i ekstern regnskab og erhvervsøkonomi I

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning samt studiejournal.

Referat:

Ansøgningen blev imødekommet.

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om 4. eksamensforsøg til valgfag

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning.

Referat:

Ansøgningen blev imødekommet.

Punkt 4

Orientering fra Studieleder/studienævnsformand

Sagsfremstilling:

Ved dette punkt orienterer studielederen og eller studienævnsformanden om
aktueller og relevante emner/sager.

o

o

Forskudt studiestart på jura og erhvervsjura 1/2 - dekanatet har på
dekanatmøde den 29. juni 2016 drøftet det fremsendte ønske om
mulighed for forskudt studiestart på Jura og erhvervsjura. Dekanatet
besluttede på mødet, at Jura fremadrettet skal have lov til forskudt
studiestart i februar med offentliggørelse af muligheden, så de gældende
regler overholdes. (bilag: udklip af referat fra dekanatmøde den 29. juni
2016).
Optag af studerende pr. 1/9

Indstilling:
Bilag:

Udklip af referat fra dekanatmøde den 29. juni 2016

Referat:

Orientering om indskrivning pr. 1/2. Der skal fra studiesekretariatet udsendes
information til de studerende.
Liselotte orienterede om optaget af studerende på jura- og erhvervsjurastudiet,
bl.a. i forhold til demografi, kønsfordeling. Der er en stigning i antallet af
studerende, som har bopæl udenfor Nordjylland samt som tidligere en overvægt
at kvindelige studerende på jura og mandlige på erhvervsjura. PT. Har 119
studerende på EJ og 122 på jura takket ja til deres studieplads.

Punkt 5

Ændring af navnet for faget ”Erhvervsregulering”

Sagsfremstilling:

Den fagansvarlige, Torsten Bjørn Larsen ønsker af ændret navn på
faget ”Erhvervsregulering” til ”Markedsret” på engelsk ”Market Law” på engelsk.
Begrundelse er at det navn er mere retvisende i forholdt til fagets indhold, som nu
består af konkurrence-, immateriel- og markedsføringsret.

Indstilling:

Det indstilles at studienævnet godkender ændringen.
Bilag:
Referat:

Punkt 6
Sagsfremstilling:

Indstilling:

Bilag:

Referat:

Indstillingen om ændringen af navnet er godkendt.

Til rettelser af retningslinjer samt godkendelse af mindre ændringer i
retningslinjer for Den Juridiske Skole
Hermed forslag til rettelser i forhold til Retningslinjer for dispensationer, Retninger
for synopsis samt Retningslinjer for projekter.
Det indstilles at studienævnet godkender de foreslåede rettelser (vedlagt som
bilag) samt vedtage et minimum, for hvilket typer rettelser der kan foretages i
retningslinjerne uden at det skal godkendes i SN.
Mail med rettelser og ændringer, Retningslinjer for dispensationer, Retninger for
synopsis samt Retningslinjer for projekter.

Studienævnet besluttede at ændringer i retningslinjer skal formidles til
studienævnet skriftlig via Moodle. Af dokumentet skal det fremgå tydeligt, hvilke
rettelser der er tale om.

Punkt 7

Studieordningsændring til Cand.jur.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med overgangsordingen, hvor civilproces er flyttet fra
kandidatuddannelsen til bacheloruddannelsen er der brug for en ændring i STO
cand.jur. om, at hvis ikke den studerende har haft civilproces på
bacheloruddannelsen skal dette tages på studiets 1. semester i stedet for et
valgfag.

Indstilling:

Det indstilles at studienævnet vedtager en STO ændring til Cand.jur. 2013.
”Studerende der optages på bagrund af en BA.jur. omfattet af en studieordning
tidligere end 2013, skal på Cand.jur. uddannelsens 1. semester vælge faget
civilproces i stedet for et valgfag.”

Bilag:
Referat:

Studienævnet besluttede at: ”Studerende der optages Kandidatuddannelsen i jura
og som ikke har haft faget civilproces tidligere skal have faget civilproces i stedet
for et valgfag.”

Punkt 8

Udbud af ekstra ordinære eksaminer til vinter 16/17

Sagsfremstilling:

Som tidligere besluttet i studienævnet skal der være en dialog med studienævnet i
forhold til hvilke eksaminer der skal ekstra ordinært udbydes.

Indstilling:

Det anbefales at der ikke udbydes ekstra ordinære eksaminer til vintereksamen ud
over de eksaminer der skal udbydes jf. overgangsordning i studieordningen.

Bilag:
Referat:

Studienævnet besluttede, at der ikke er grundlag for at der udbydes ekstra
ordinære eksaminer.

Punkt 9

Eksamensopgaver og rettevejledninger på moodle

Sagsfremstilling:

Studiesekretariatet har brug for at studienævnet diskutere nedenstående punkter,
sådan der kan udarbejder retningslinjer/politik til fagansvarlige samt studerende.

o
o

Hvor længe skal eksamensopgaverne og rettevejledninger være
tilgængelige for de studerende på moodle ?
Skal der formuleres en ansvarsfraskrivelse på moodle ?

Indstilling:
Bilag:
Referat:

Punkt 10

Studienævnet vedtog at der skal være fri adgang via Moodle til tidligere
eksamensopgaver samt rettevejledning dog med udtagelse af kortsvarseksaminer.
Dermed bliver det den studerendes eget ansvar at besvare givne øvelsesopgaver
eller lign., hvor tidligere eksamensopgaver er inddraget, uden brug af
rettevejledninger.
De fagansvarlige skal orienteres om ændringen.

Eventuelt

Sagsfremstilling:
Indstilling:
Bilag:
Referat:

Der blev stillet opklarende spørgsmål i forhold til vejledning af studerende, som
henvender sig til studiesekretariatet i forbindelse med spørgsmål om egen
eksamensbesvarelse og karakter på baggrund af skriftlige eksamen. Grunden til
dette er at der er en opfattelse af at der sker ukorrekt vejledning fra
studiesekretariatet. Den korrekte anvisning til de studerende er at der er mulighed
for at den studerende selv kontakter eksaminator med henblik på kommentar til
eksamensbesvarelsen. Det blev præciseret at de studerende kan henvende sig til
eksaminator ved behov om forklaring/kommentar i forbindelse med
karaktergivningen efter en skriftlig eksamen, men at eksaminator ikke er forpligtet
til at komme med kommentar.
Ændring/tilføjelse af litteratur i metode 1. semester.
Carsten Munk-Hansen har udfærdiget et udkast til en ny metodebog, som han
gerne vil anvende i faget Juridisk Metode for 1. semester. Litteraturen vil være
som pdf-filer på moodle. Studienævnet besluttede at litteraturen kan benyttes
som alternativ litteratur.
Status på profilering af erhvervsjurasuddannelsen?
Det blev repeteret om forløbet. Det blev aftalt at punktet skal tages op løbende,
som der bliver arbejdet med emnet. Helle Henriksen er i gang med et større
analyse arbejde.
Prodekan Malene orienterede om Robusthedsprincippet, som er en ny måde at
anskue uddannelserne på universitetet på. Undersøgelsen er i gang sat af rektor
og er for nuværende et pilotprojekt, som bl.a. erhvervsjuras bacheloruddannelse
er en del af. Et af fokuspunkterne for erhvervsjurauddannelsen er vedr.
beskæftigelse, da den ikke er særlig høj efter endt HA.jur.uddannelse. Dertil
mener prodekanen, at det er positiv at der er igangsat et stykke arbejde omkring
profilering af erhvervsjurauddannelsen.

Yderligere instruktioner:

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.

