REFERAT
Referat fra Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn
Mandag den 14. marts 2016 kl.: 10:00-12:00, NJV 6B, lok. 1.02
Deltagere i mødet: Prodekan Malene Gram, Ulla Steen, Lars Bo Langsted, Carsten Munk-Hansen, Sten Bønsing, Carina
Damgren Madsen (Jura), Christopher Kjær Glinvad (Erhvervsøkonomi-jura), Emil Johansson (Erhvervsøkonomi-jura),
Heidi Guldborg Nørmølle, Nicoline Skals Laigaard (studievejleder) og Birte Solvej Neve
Afbud: Lars Bo Langsted, Albert Sverrisson (Jura)

Punkt 1

Godkendelse af endelig dagsorden

Sagsfremstilling:
Indstilling:
Bilag:
Referat:

Dagsordene blev godkendt.

Punkt 2

Godkendelse af referat fra den 2. februar 2016

Sagsfremstilling:

Referat fra tidligere Studienævns møde skal godkendes.

Indstilling:

Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat.

Bilag:

Referat fra mødet den 2. februar.

Referat:

Godkendt, dog med få sproglige rettelser og referatet underskrives næste gang.

Punkt 3

Midlertidig konstituering af Sten Bønsing som studienævnsformand

Sagsfremstilling:

Det indstilles efter aftale mellem dekan Rasmus Antoft og nuværende
studienævnsformand Ulla Steen, at lektor Sten Bønsing konstitueres midlertidig
som studienævnsformand.

Indstilling:
Bilag:
Referat:

Sten Bønsing konstitueres som midlertidig studienævnsformand.

Punkt 4

Dispensation (lukket punkt)
NN

Sagsfremstilling:

Ansøgning om 4. eksamensforsøg i tingsret og insolvensret og ekstern regnskab

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning, lægeerklæring, studiejournal

Referat:

Studienævnet besluttede at gives dispensation til 4. eksamensforsøg

NN
Sagsfremstilling:
Ansøgning om 4. eksamensforsøg i civilproces
Indstilling:
Bilag:
Ansøgning og studiejournal
Referat:
Studienævnet giver afslag på ansøgningen, da der ikke findes usædvanlige forhold.
NN
Sagsfremstilling:
Ansøgning om dispensation fra fremdriftsreformens krav om tilmelding til 30 ECTS
Indstilling:
Bilag:
Ansøgning fra den studerende
Referat:
Der gives dispensation til nedskrivningen af ECTS i forbindelse med
udenlandsophold, hvilket gøres på baggrund af studieplan.
Studienævnet besluttede generelt at definere udenlandspraktik
som ”udsædvanlige forhold” og kan derfor nedskrive ECTS på denne baggrund.

Punkt 5

Merit ansøgning

Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om indskrivning på BA.jur., kan der gives merit for første studieår.

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning

Referat:

Der kan ikke gives merit for 1. studieår og derfor bliver det et afslag på
meritansøgningen. Der var bl.a. ikke tilstrækkeligt materiale vedr. statsorganerne.

Punkt 6

Orientering fra Studieleder/studienævnsformand
- Optagelse på kandidatuddannelse pr. 01.02.2016
Referat: Tilbage i november fik vi dispensation til pr. 1/2 ekstraordinært at optage
et antal studerende på kandidatuddannelsen. Der er dog lidt problemer med hvem
der skal foretage indskrivningen. Det forventes at være på plads meget snart.
- Mange merit- og dispensationssager
Referat: Der er flere sager end tidligere på området, hvilket giver øget
arbejdspres.
- RES og digital eksamen + diverse andre udvalg – stemningsrapport fra
fælles studieledermøde
Referat: RES er timeregistreringssystem, som kan håndtere timer for den enkelte
underviser samt rekvirering af timer mellem institutter, dog er der
nogle ”børnesygdomme” og udfordringer i at systemet, som gør at de
eksisterende excel regneark ikke umiddelbar kan erstattes.
I forbindelse med digital eksamen er der dele af systemet, som stadig køre i
pilotprojekt, samtidig med at der er usikkerhed omkring de store skriftlige
eksaminer skal afvikles i forhold til sikring af internet forbindelse.
Administrationen af systemet er flyttet til Studieservice, da størstedelen af
systemet ikke er et udviklingsprojekt længere. Studierene har planer om at afvikle
enkelte eksaminer i sommeren som DE eksaminer i det nye system.
- Møde med fakultet vedrørende samarbejde om eksamen mv.

Referat: Der har været afholdt møde med mellem studiesekretariatet (Ulla Steen,
Britt Justenlund og Birte Solvej Neve) og samf. fakultetet (Merete Heiden og Tina
Vangsgaard), hvor vi talte om løst og fast omkring udfordringer i forbindelse med
håndtringer af fælle arbejdsopgaver.
- Karrieremesse
Referat: Jurafabrikken har igen i år afholdt karriemesse. Der var flot deltagelse
selvom der ikke var helt så mange stande som sidste år. Det var en meget flot
messe, hvor flere af virksomhederne havde konkrete jobs med.
Ulla Steen deltog og tale med en del af messedeltageren om forholdet til de
færdige kandidater fra erhvervsjurastudiet. Der er flere af virksomhederne der har
ansat erhvervsjurister.
Virksomheden Akkuri har etableret en mentorordning i virksomheden, hvor de
tager både jura- og erhvervsjurastuderende i et forløb, hvor de arbejder sammen
med en medarbejder i virksomheden. Formålet er at give en studerende mulighed
for at følge en almindelig hverdag for en færdiguddannet jurist eller erhvervsjurist.
- Problemstilling vedrørende erhvervsjura – studievejlederne forespørges
om mulighed for indskrivning på jura
Referat: Punktet udgår
- Status vedrørende fælles vejledning BA.jur.
Referat: Forløbet med fælles vejledning har været en god oplevelse for
underviserne og hvor rammerne er sat op for de studerende i forhold til at komme
i gang med skriveprocessen. Forventningen er at dette vejledningsforløb er med til
at sikre at flest mulige studerende er kommet godt i gang med den vigtige start på
skriveprocessen i forhold til bachelorprojekt.
Til vejledningen gøres det meget klart for de studerende, hvor vigtigt der er at
rammesætte vilkårene omkring gruppeprocessen.
De studerende gav udtryk for at det var godt at sætte struktur på processen
omkring bachelorprojektet.
- Valgfagskatalog – kommende semesterplanlægning
Referat: Valgfagskataloget er på plads (dog med udtagelse af økonomiske valgfag,
hvor der er korrespondance i gang med Henrik Find Fladkjær). Valgfagskataloget
kommer til at indeholde et par nye fag bl.a. fag som henvender sig til det omgivne
miljø i forhold til udflytningen af statslige arbejdspladser samt et fag som
udspringer af Instituttets nye forskningscenter Cyber Crime.
- Marie Jull Sørensen og Marianne Hundahl Frandsen har modtaget midler
fra dekanens strategipulje vedr. PBL – pengene anvendes til deltagelse i
konference om formidling/kommunikation ift. forbrugerret
Referat: Der er givet penge til en spændende konference i forbindelse med BPL.
Referat – opfølgning fra sidst:
Ulla Steen havde lovet en opfølgning fra sidste møde i forhold til Legal Aids brug af
lokaler i forbindelse med kursusaktivitet. Ulla har sendt et svar til Legal Aids, med
begrundelse i at for at kunne benytte lokaler gratis skal det være studenter
relaterede aktiviteter, hvilket de kurser som der var anmodede om lokaler til ikke
kan betegnes som det. Svaret fra studienævnet er sendt til Dekanen også, som er
enig i beslutningen.

Punkt 7

Sagsfremstilling:

Generelle meritspørgsmål.
- Fag der kan gives merit for fra HA.jur. til BA.jur.
- Bachelorfags overførsel til kandidatuddannelse?
- Bindende forhåndsmerit?
I forbindelse med indskrivning af erhvervsjurastuderende på jura (studieskifte),
foretages der vurdering af, hvilke gennemførte fag, der kan gives merit for på
BA.jur. Eksempelvis er merittildeling for formueretlige fag betinget af tidspunkt for
studieskifte, ligesom der har været lidt uens praksis ift. merittildeling for faget
retsvidenskabsteori. Endelig er det uklart, hvilke fag, der progressionsmæssigt kan

træde i stedet for juridisk valgfag på 6. semester.
Det indstilles, at første års fag ikke kan indgå som meritgivende ift. 6. semester
valgfag
Studienævnet diskuterer merittildeling med udgangspunkt i oversigtsbilag
Indstilling:
Bilag:

Referat:

Oversigt over bacheloruddannelserne i jura og erhvervsjura
2 x mail korrespondance
Kan der overføres økonomiske valgfag fra HA.jur. 1.-2. semester til BA.jur.s 6.
semesters valgfag i forhold til valgfri studieaktivitet? Studienævnet diskuterede
problemstillingen og vedtog at der kan gives merit for valgfrie aktiviteter. Det
afgørende er, at 1. års-økonomi er på et lavt progressionsniveau på HA-jur., mens
det for BA-jur., 6. sem., er et højt niveau, da økonomi er et sekundært fag for BAjur.
Kan der gives merit mellem bachelor- og kandidatuddannelse? Der kan ikke gives
merit, da kvalifikationsrammen er forskellig i forhold til progression imellem
uddannelserne på bachelor og kandidatniveau.
Dog vil der være fagelementer, som kan være undtaget fx i forhold til
grundlæggende skatteret og erhvervsreguleringsret på HA.Jur. og Cand.Jur.
Kan der gives merit til de studerende for udenlandske fag, som er erhvervet på en
udenlandsk bacheloruddannelse (nogle udenlandske fag udbydes kun på
bachelorniveau)? Det var den principielle opfattelse i studienævnet, at der ikke
kan gives merit til kandidatuddannelsen, hvis studerende tager bachelorniveau-fag
i udlandet. Studienævnet vil dog tage konkret stilling, når ansøgninger behandles.
Bindende forhåndsmerit inden optagelse på uddannelse?
Studienævnet giver ikke bindende tilsagn om merit til potentielle ansøgere.
Studievejledningen kan vejlede om generel praksis. (Der gives naturligvis som
normalt forhåndsmert til studerende inden udlandsophold og studieaktiviteter på
andre uddannelser).

Punkt 8

Obligatoriske engelsksprogede valgfag v/Marianne Holgaard

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:

Ulla Steen redegjorde for fordele, ulemper og aktueller muligheder i forbindelse
med obligatoriske engelsksprogede fag. SN diskuterede mulighederne om
engelske obligatoriske fag og eller flere engelske valgfag samt mulighederne i
forhold til at stille krav om et eller flere valgfag skal være engelske.
Studienævnet besluttede at der skal være et engelsksprogede valgfag på HA.jur.
og BA.jur. samt begge kandidatuddannelser. Der skal og gerne være både
økonomiske og juridiske valgfag på engelsk.
Den enelige beslutning træffes på mødet den 1/4 og det er gældende fra foråret
2017.

Punkt 9

Fag på 7. semester kandidatuddannelsen i Jura

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:

Ulla Steen redegør og argumentere for at procesfaget kan implementeres fra
efteråret 2016.
Samtidig blev der stillet et forslag om at der kan være et ekstra valgfag.
Studienævnet besluttede at udskyde den endelige beslutning til næste SN møde.

Punkt 10

Studiemiljø v/ Carsten Munk-Hansen

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:

Punktet udskudt til næste møde.

Punkt 11

Studienævnets strategi for PBL på jura og erhvervsjurauddannelsen

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

Referat:

Punktet udskudt til næste møde.

Punkt 12

Evt.

Sagsfremstilling:
Indstilling:
Bilag:
Referat:

Ikke noget til eventuelt.

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.

