REFERAT
Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn
Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet,

Torsdag den 5. januar 2017 kl.: 10.00-12:00, NJV. 8A, i lokale 2.26.
Deltagere i mødet: Liselotte Madsen, Sten Bønsing, Carsten Munk-Hansen, Lars Bo Langsted, Emil Johansson
(erhvervsøkonomi-jura), Carina Damgren Madsen (jura), Birgitte Thomsen Bisgaard og Britt Justenlund. Birte Solvej
Neve deltog i mødet fra punkt 5.
Afbud: Christopher Kjær Glinvad (erhvervsøkonomi-jura), Albert Sverrisson (jura)

Punkt 1

Godkendelse af endelig dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden skal godkendes af studienævnet.

Indstilling:

Dagsorden godkendes af studienævnet.

Bilag:
Referat:

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2

Godkendelse af referat fra mødet den 10. oktober og den 29. november
2016.

Sagsfremstilling:

Referat fra tidligere Studienævns møde skal godkendes.

Indstilling:

Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat.

Bilag:

Referat fra mødet den 10. oktober og 29. november 2016.

Referat:

Punktet udskydes til næste møde, så der næste gang skal godkendes referater for
10. oktober, 29. november 2016 samt 5. januar 2017.

Punkt 3

Dispensation (lukket punkt)

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om 4. eksamensforsøg i eksternt regnskab.

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning og studiejournal.

Referat:

Studienævnet bevilgede 4. eksamensforsøg til eksternt regnskab.

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Forhåndsmerit for sommerskole.

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning og studiejournal.

Referat:

Studienævnet giver forhåndsmerit betinget af, at der bestås 5 units i udlandet.

Punkt 4
Sagsfremstilling:

Orientering fra Studieleder/studienævnsformand
o

Genakkrediteringsrapport.

Indstilling:
Bilag:
Referat:

Liselotte Madsen orienterede om, at Akkrediteringsrådet kommer den 8. februar
2017. Studienævnsmedlemmerne reserverede dagen
Liselotte Madsen orienterede om rapportens indhold. Afgørelsen kan forventes
inden sommerferien.

Punkt 5

Studienævnsrapport

Sagsfremstilling:

Orientering og gennemgang af studienævnsrapport.

Indstilling:
Bilag:

Studienævnsrapport fra Jura og Erhvervsjura.

Referat:

Liselotte Madsen gennemgik studienævnsrapporterne. Studienævnet behandlede
nøgletallene i rapporten og besluttede hvilke nøgletal, der skal følges op på.
Fakultetet kommer til gennemgang af rapporterne i næste uge.
Liselotte forklarede fokuspunkterne i rapporterne.
Birte orienterede om procedurerne omkring frafaldstruede studerende. Alt
journaliseres, så der er dokumentation.

Punkt 6

Særlige vilkår med udgangspunk i eksaminer på Færøerne

Sagsfremstilling:

Indstilling:
Bilag:

Retningslinjerne og oversigt fra studiesekretæren vedr. antal af eksaminer afviklet
på Færøerne.

Referat:

Studienævnet besluttede, at der som tidligere skal søges om eksamen med særlige
vilkår på Grønland og Færøerne om vinteren. Der kan bevilges særlige vilkår til
eksamens, hvis eksamen afvikles i perioden fra 15. december til 15. januar. De
studerende skal betale grundbeløbet (på Færøerne kr. 1.200,00) ved tilmelding
direkte til Færøerne, mens studiet betaler for internetopkoblingen til digital
eksamen. De studerende under den Grønlandske ordning er undtaget for dette.

Punkt 7

DE eksamen aflevering af projekter

Sagsfremstilling:

Studienævnet anmodes om at tage stilling til om DE eksamensretningslinjer i
forhold til aflevering af projekter i fysisk papirform, eller om studienævnet ønsker
at fastholde tidligere beslutning om at anvende DE jf. retningslinjer fra ministeret i
forhold til fuldstændig anvendelse af DE.

Indstilling:
Bilag:

Referat:

Studienævnet fastholder aflevering af projekter i Digital eksamen. Det er fortsat
kun bachelorprojekter og kandidatspecialer der skal afleveres i papirversion.
Studienævnet indstiller, at der ikke printes.
Studienævnet besluttede endvidere at der efter aflevering af bachelorprojekter og
kandidatspecialer i maj måned, skal samtlige eksaminatorer tilbydes et kursus i
brugen af annoteringsværktøjerne i systemet Digital Eksamen samt læsning af
plagiatsrapporterne.

Punkt 8

Indskrivning på BA.jur.

Sagsfremstilling:
Indstilling:
Bilag:

Mail fra Sten.

Referat:

Sten talte om studienævnets tidligere beslutning om at stramme op på individuel
vurdering af optagelse udenom KOT. Dette kan ikke ske. Antallet af ledige pladser
skal besluttes og hvis der er plads til alle skal de optages uanset karakterniveau. Et
evt. karakterkrav skal sættes 2 år forinden optagelse og vil også gælde for KOT.
Studienævnet vedtager, at for HA-jur skal førsteårsprøven være bestået før der
kan tilkøbes tompladsfag på Jura.

Punkt 9

Eventuelt

Referat:

Lars Bo Langsted stiller spørgsmålstegn ved forsiden vedr. eksamenssnyd og
plagiering. Lars Bo Langsted foreslår orientering om eksamenssnyd integreret i
undervisningen.
Studienævnet skal på næste møde beslutte, hvordan de studerende skal
orienteres om eksamenssnyd.
Lars Bo Langsted foreslår klage over 2 eksaminatorer og forklarede episoderne
herom.
Studienævnet har vedtaget, at der skal sendes klage over begge eksaminatorer.

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.

