REFERAT
Referat fra Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn
Mandag den 11. januar 2016 kl.: 10:00-12:00, NJV. 8A, lok. 2.09
Deltagere i mødet: Ulla Steen, Carsten Munk-Hansen, Sten Bønsing, Albert Sverrisson, Christopher Kjær Glinvad, Esben Korsgaard
Poulsen

Afbud: Lars Bo Langsted og Nicoline Skals Laigaard

Punkt 1

Godkendelse af endelig dagsorden

Sagsfremstilling:
Indstilling:
Bilag:
Referat:

Godkendt

Punkt 2

Godkendelse af referat af 1. december 2015

Sagsfremstilling:

Referat fra tidligere studienævnsmøde skal godkendes.

Indstilling:

Der indstilles til, at Studienævnet godkender tidligere referat.

Bilag:

Referat fra mødet den 1. december 2015.

Referat:

Godkendt

Punkt 3

Dispensation (lukket punkt)

Sagsfremstilling:

NN
Ansøger om 4. eksamensforsøg i faget familie-arveret

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning og studieplan

Referat:

Der skal tages stilling til 4. eksamensforsøg
Samtidig med skal studieplanen godkendes jf. dispensation fra
fremdriftsreformen, da der er flere semestre med mindre end 30 ECTS.
Studienævnet besluttede at studieplanen skal ændres, sådan at der i videst mulige
omfang følges 30 ECTS jf. fremdriftsreformen.
Der mangler dokumentation i forhold til at give 4. eksamensforsøg.
Opklaring af baggrund jf. orlov i forbindelse med værnepligt og evt. lægeerklæring.

Studienævnet havde en generel diskussion om studieplaner, hvor der var enighed
om, at den studerende i videst muligt omfang skal følge op til 30 ECTS pr.
semester.

Punkt 4
Sagsfremstilling:

Kort orientering fra Studieleder/studienævnsformand

Indstilling:
Bilag:
Referat:

Prodekan for uddannelser ønsker at deltage i ca. 4 møder årligt.
Ulla har sendt en formel mail ti Efter- og videreuddannelseskontoret vedr. tomplads i
forbindelse med det afslag, der skal gives til de 1. semester erhvervsjurastuderende, der
søger tompladsfag på 2. semester BA.jur fag, Der er udformet begrundelse for afslag med
henvisning til, at optagelseskravene ikke anses for opfyldte, såfremt ansøgeren ikke kan
dokumentere yderligere kvalifikationer end indskrivning på erhvervsjura 1. semester.
I forbindelse med sekretariatets almindelige drift er der planer om at afholde et møde med
Fakultetets studieadministration snarest muligt.
Alle bachelorprojekter og kandidatspecialer er fordelt på vejledere med hovedvægt på
interne vejleder.
Der er ansat en ph.d. og en lektor på Juridisk Institut pr. 1. februar 2016.

Punkt 5

Uddannelsesspecifikke spørgsmål i dimittendspørgeskema – oplæg v/ Ulla

Sagsfremstilling:

Karrierecenterets spørgeskema er meget omfattende, og formodentlig godt gennemtænkt.
Men det fremstår også som ’one size fits all’, så det er vanskeligt at identificere spørgsmål,
der direkte har reference til jura og erhvervsjurauddannelserne. Dimittendundersøgelse
skal indgå i selvevaluering af erhvervsjura og jura i 2017 som led i
institutionsakkrediteringsprocedure.
Der foreslås nogle få tilføjelser, der kan vække genklang, når vore dimittender besvarer
skemaet. Jf. bilag – Det er vigtigt, at der i forbindelse med tolkning af undersøgelsessvarene
først og fremmest fokuseres på beskæftigelsesgrad, jobtyper, geografi.

Indstilling:
Bilag:

Spørgeskema-Ordinære uddannelser 2016 + forslag til jura/erhvervsjura specifikke
spørgsmål.

Referat:

Efter gennemgang af mulighederne i det prædefineret spørgeskema i forbindelse med
dimittendspørgeskemaet, er der ikke mange muligheder, derfor er det besluttet kun at
tilføje et enkelt ekstra spørgsmål.
Det var forslag om en mindre ændring af formuleringen i spøgsmålet.
For = i tilknytning til

Punkt 7

Studieordningsændringer – mhp anvendelse af eksterne lektorer som
interne censorer

Sagsfremstilling:

Rekruttering af VIP samt nyt bachelorprojektvejledningskoncept har medført, at der er et
kalkuleret reduceret behov for eksterne undervisere. I forbindelse med udnyttelse af
ekstern kapacitet i F 2016 foreslås det, at eksternt ansatte med overskudskapacitet (100
timer) i begrænset omfang anvendes som led i intern censur på udvalgte fag.

Indstilling:

Det indstilles til Studienævnet, at der i diverse studieordninger tilføjes bestemmelse om, at
der kan afvikles eksamener med intern censur i F2016, herunder især i forbindelse med
retning af skriftlige familie- og arveretsopgaver, samt formueret II opgaver(køberet,
obligationsret I) Der ønskes SN beslutning, der overlader det til
studieleder/studiesekretariat at indføje nødvendige ændringer i studieordningerne.

Bilag:
Referat:

Der er to eksterne lektorer, for hvem der ikke er planlagt undervisertimer for i 2015/2016.
Der er derfor behov for, at de to undervisere kan anvendes ifm intern censur i F 2016.
Det blev besluttet, at de to undervisere i foråret 2016 kan inddrages som interne censorer

iifm. retning af skriftlige opgaver. De nødvendige studieordningsændringer sendes til
fakultetet mhp godkendelse

Punkt 8

Evt.

Sagsfremstilling:
Indstilling:
Bilag:
Referat:

Der er større udfordringer i forbindelse med studerende der har været i udlandet i
forbindelse med udstedelse af eksamensbevis, Sten refererer til en konkret sag, hvor der
bl.a. er problemer med at fagtitler på de valgfag den studerende har taget i udlandet.
Derfor vil Sten anmode om at det bliver taget med på det kommende møde.

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.

