REFERAT
Referat fra Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn
Fredag den 1. april 2016 kl.: 9:00-11:00, NJV. 6B, i lokale 1.02
Deltagere i mødet: Lars Bo Langsted, Sten Bønsing, Carina Damgren Madsen (Jura), Emil Johansson (Erhvervsøkonomijura) og Birte Solvej Neve.
Afbud: Ulla Steen (deltog via telefon ved pkt. 8), Carsten Munk-Hansen, Albert Sverrisson (Jura), Christopher Kjær
Glinvad (Erhvervsøkonomi-jura), Nicoline Skals Laigaard (studievejleder) og Heidi Guldborg Nørmølle.

Punkt 1

Godkendelse af endelig dagsorden

Sagsfremstilling:
Indstilling:
Bilag:
Referat:

Punkt 9 udgik og blev erstattet af et nyt punkt 9 ”eksamensklage vedr. formueret
III” ellers godkendt. Punktet om ”Studiemiljø” flyttes til næste møde.

Punkt 2

Godkendelse af referat fra den 14. marts samt det tilrettede referat fra 2.
februar 2016

Sagsfremstilling:

Referat fra tidligere Studienævns møde skal godkendes.

Indstilling:

Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat.

Bilag:

Referat fra mødet mandag den 14. marts.

Referat:

Referaterne blev godkendt.

Punkt 3

Dispensation (lukket punkt)

Sagsfremstilling:

NN
4. eksamensforsøg i ekstern regnskab

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning, studiejournal, lægeerklæring

Referat:

Der er givet 4. eksamens i ekstern regnskab.

Sagsfremstilling:

NN
Særlige vilkår til eksamen

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning samt lægeligdokumentation

Referat:

Der blev givet ekstra tid til eksamen i familie- og arveret ud fra de normale
principper i forhold til ordblidhed. Der blev ikke givet til formueret III.

Sagsfremstilling:

NN
4. eksamensforsøg i økonomistyring.

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning.

Referat:

Der blev givet 4. eksamensforsøg. Begrundelsen for det 4. forsøg var begrundet i
at netop denne eksamen er nærmest umuligt at gennemføre uden brug af
IT/excel, hvilket jo er den normale praksis i forhold til IT nedbrug ved skriftlig
eksamen.

Sagsfremstilling:

NN

Indstilling:

Ansøgning om 4. eksamensforsøg i finansieringsteori.

Bilag:

Ansøgning samt studiejournal.

Referat:

Der blev givet et 4. eksamensforsøg, dog besluttede SN at der ikke bliver udbudt
en ekstra eksamen samtidig bliver der givet dispensation til at Farhad kan gå til
kandidateksamen selvom eksamen ikke er afsluttende.
[Efter mødet har punktet været genbehandlet pr. mail blandt studienævnets
medlemmer med det resultat, at der ekstraordinært udbydes eksamen i
finansieringsteori i sommer 2016]

Punkt 4

Merit ansøgning

Sagsfremstilling:

Forhåndsmerit NN.

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning.

Referat:

Der gives forhåndsmerit.

Sagsfremstilling:

NN

Indstilling:
Bilag:
Referat:

Punkt 5

Ansøgning, mail og studiejournal.
Der gives merit for gr.skatteret det øvrige tages til næste møde.

Orientering fra Studieleder/studienævnsformand

Sagsfremstilling:
Indstilling:
Bilag:
Referat:

Der var ikke noget til orientering fra studienævnsformand og da studielederen ikke
deltog i mødet var der heller ikke noget til orientering.

Punkt 6

Den Juridiske Skoles strategi og handlingsplan (punkt fra sidste møde)

Sagsfremstilling:
Indstilling:
Bilag:
Referat:

Strategi og handlingsplan blev godkendt.

Punkt 7

Obligatoriske engelsksprogede valgfag (punkt fra sidste møde)

Sagsfremstilling:

Marianne præsenterede i efteråret 2015 tanker og ideer til obligatorisk
engelsksproget fag. Der præsenteres nu konkrete forslag til engelsksprogede fag.

Indstilling:

Studienævnet tager stilling til, om der ønskes obligatorisk engelsk fag på en eller
flere af de fire uddannelser (obligatorisk engelsk fag/ obligatorisk med ét engelsk
valgfag)

Bilag:

Fagbeskrivelser – eksempler 9 stk.

Referat:

Det blev besluttet at der skal stilles et krav om at der skal være mindst et engelsk
sprogende valgfag i løbet af kandidatuddannelsen på både jura og erhvervsjura.
Der skal således udbydes engelsksprogede valgfag både forår og efterår, dog ikke
noget krav om at det skal være de samme fag.

Punkt 8

Fag på 7. semester kandidatuddannelsen i Jura (punkt fra sidste møde)

Sagsfremstilling:

Da overgangsordning vedr. civilproces på 7. semester er afviklet, skal der i STO
2013 cand.jur. etableres nyt obligatorisk fag på dette semester parallelt med
grundlæggende skatteret og fast ejendom. Da de obligatoriske fag ikke er
forudsætningsfag for senere valgfag, kan 7. semesterfaget rummes inden for alle
fagmoduler (alment, formueretligt, offentligretligt, proces ect)

Indstilling:

Studienævnsformand/studieleder (Ulla Steen) vil indstille, at der udbydes
procesretligt fag på 7. semester jura – dels har akkrediteringspanel fokus på det
begrænsede udbud af (civil)proces fag på BA.jur og cand.jur., dels har vi nu med
Mette Mortensen ph.d. afhandling om bevisret mulighed for at udbyde
forskningsbaseret obligatorisk fag. Mette foreslår, at faget tager udgangspunkt i
myndighedsbeslutninger, forligsmuligheder, forvaltningsretlige aspekter,
bevisretlige problemstillinger i civil- og straffesagssager.
Studienævnet diskuterer andre fagforslag til obligatorisk 7. semester cand.jur. fag.

Bilag:

Fagbeskrivelse

Referat:

Det blev besluttet de 10 ects på studiets 7. semester skal udfyldes med et ekstra
valgfag. Der skal til næste møde besluttes hvilken eksamensform der skal være i
forbindelse med valgfag f.eks. om der skal skrives et projekt eller andet.
Civilproces II skal klart udbydes som valgfag.

Punkt 9

Studiemiljø v/ Carsten Munk-Hansen (punkt fra sidste møde) – PUNKTET
UDGIK

Sagsfremstilling:
Introducerende oplæg v/ Carsten
Indstilling:
Studienævnet sætter studiemiljø på som fast dagsordenspunkt på studienævnets
møder frem til sommerferien 2016.
Faglige udfordringer
Krydsfeltet mellem det faglige og den enkeltes studieplanlægning (Line

Bune Juhl: redegørelse vedrørende coaching)
Det fysiske og sociale miljø
Studienævnet vedtager next steps og hvem gør hvad
Bilag:
Redegørelse fra Line Bune Juhl
Oplæg fra studenterrepræsentanterne i studienævnet
Referat:

NYT Punkt 9

Eksamensklage formueret II Nyt punkt

Sagsfremstilling:

Der er indkommet en klage i forbindelse med reeksamen i formueret III, hvortil
studienævnet skal komme med en udtalelse.

Indstilling:

Bilag:

Der blev omdelt eksamensklage samt studienævnsformandens forslag til svar.

Referat:

Studienævnet godkendte forslag til svar.

Punkt 10

Studienævnets strategi for PBL på jura og erhvervsjurauddannelsen
(punkt fra sidste møde)

Sagsfremstilling:

AAU har vedtaget ny strategi, hvori PBL indgår som fremtrædende element. PBL
skal fremadrettet indgår i læringsmålene for uddannelser.
Studienævnet sætter udvikling af PBL strategi på dagsordenen på kommende
møder, og der udpeges tovholder – vi har på vore uddannelser behov integrere
PBL på en måde, der matcher jurauddannelsernes karakteristika. Marie Jull
Sørensen og Marianne Hundahl deltager i konference i USA vedrørende
forbrugerret/kommunikation mm., og vender tilbage med inspiration, der kan
indgå i PBL strategiproces.

Indstilling:

Oplæg v/ Ulla pba. af ny AAU strategi vedr. PBL.

Bilag:

Aalborg model BPL.

Punkt 11

Evt.

Sagsfremstilling:
Indstilling:
Bilag:
Referat:

Yderligere instruktioner:

De studerende på EJ angav, at det er et problem, at ved økonomiundervisning i
valgfag på 6. sem., som udbydes af HA, forudsætter underviserne i praksis, at en
række færdigheder findes hos de studerende, hvilket ikke altid er tilfældet.
Underviserne er slemme til at ”glemme” EJ (fx: ”Som I ved fra jeres undervisning
på HA …”)
Det bør undersøges, om EJ kan udbyde ”egne” økonomivalgfag på 6. sem. kun for
EJ.

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.

