REFERAT
Referat fra Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn
Mandag den 10. oktober 2016 kl.: 14:30-16:30, NJV. 6B, i lokale 1.02
Deltagere i mødet: Liselotte Madsen, Sten Bønsing, Carsten Munk-Hansen, Christopher Kjær Glinvad
(Erhvervsøkonomi-jura), Emil Johansson (Erhvervsøkonomi-jura), Albert Sverrisson (jura) og Carina Damgren Madsen
(Jura), Nicoline Skals Laigaard (studievejleder) og Birte Solvej Neve.
Afbud: Lars Bo Langsted

Punkt 1

Godkendelse af endelig dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden skal godkendes af studienævnet.

Indstilling:

Dagsorden godkendes af studienævnet.

Bilag:
Referat:

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af et punkt ved Institutleder Ulla Steen
vedr. vejledning og dispensationer til studerende.

Punkt 2

Godkendelse af referat fra den 8. september 2016

Sagsfremstilling:

Referat fra tidligere Studienævns møde skal godkendes.

Indstilling:

Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat.

Bilag:

Referat fra mødet den 8. september 2016.

Referat:

Referatet blev godkendt.

Ekstra punkt

Generel vejledning og dispensationer til studerende der er kommet bagefter i sit
studieforløb.
Ulla Steen opfordrede studienævnet til at opstrammer den praksis der er omkring
dispensationer i forhold til forsinkelse med dispensationer og betingetoptagelse.

Punkt 3

Dispensation (lukket punkt)

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Vedr. særlige vilkår til eksamen vinter 2016/2017

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning samt lægelig dokumentation.

Referat:

Ansøgning om at skrive på norsk i forbindelse med bachelorprojektet blev
imødekommet.

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om betinget optagelse på kandidatuddannelsen.

Indstilling:
Bilag:
Ansøgning samt studiejournal.
Referat:
Der blev givet afslag på betinget optagelse på kandidatuddannelsen.
Navn:
Sagsfremstilling:

NN, NN og NN
Ansøgning om skrifte af valgfag/mulighed for at udbyd af ekstra ordinær
eksaminer.

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning samt studiejournaler.

Referat:

Der blev givet afslag på ansøgning for alle tre studerende.

Punkt 4

Orientering fra Studieleder/studienævnsformand

Sagsfremstilling:
Indstilling:
Bilag:
Referat:

Nye retningslinjer omkring vejledning af bachelor og kandidatuddannelsen,
hvorefter der som udgangspunkt skal være interne vejleder medmindre der er
tungtvejende faglige hensyn til at vælge eksterne vejledere.

Punkt 5

Budget 2017

Sagsfremstilling:

Gennemgang af budget for 2017 i hovedtræk samt mulige overvejelser i forhold til
ønsker til budgettet for 2017.

Indstilling:
Bilag:
Referat:

Birte gennemgik det foreløbige regnskab for 2016, hvor der ser ud til at studiet
kommer ud med et lille beskedent overskud.
Ud fra budget 2016 er der blevet udarbejdet udkast til budget 2017. Det fleste
poster er disponeret til de udgifter studiet og skole har i forhold til undervisning,
løn og afvikling af eksamen. Der resterende beløb blev fordelt på konti, hvor de
kan kommer flest mulige studerende til gode, bl.a. til hyttetur, tilskud til
aktiviteter i studenterforeninger.

Punkt 6

Ændring af normtimer til fagansvarlige

Sagsfremstilling:

Der er brug for genovervejelser for timesatserne for koordinering af fagansvar
særlig i forhold til studenterinstruktør.

Indstilling:
Bilag:

Nuværende normoversig samt udkast til justering af normoversigt for Den
Juridiske Skole.

Referat:

Liselotte præsenterede kort problemstillingen omkring tildelingen af normtider
især på baggrund af fagansvar for fag med et større antal studenterinstruktører.
Studienævnet besluttede at der skal gives timer pr. ECTS, sådan der differencernes
i forhold til ECTS belastningen. Liselotte vil udarbejde et udkast, som skal danne
grundlag for en endelig beslutning om at ændre normsatserne for fagansvar.

Samtidig havde SN og en diskussion omkring antallet at timer til vejlederne på
bachelor og kandidatspeciale der gives 15 timer til første forsøg og efterfølgende 7
timer pr. forsøg.
Diskussionen var om der skal gives ekstra timer i forhold til andet og tredje
eksamensforsøg, da der kan være en betragtning om de studerende der ikke
består projektet eller specialet i første eksamensforsøg er studerende med særlige
udfordringer eller vanskeligheder.
Studienævnet var enige om, at det er dækkende med de 15 timer ved første
forsøg, og de 7 timer ved 2. og 3. eksamensforsøg. Dog med mulighed for at tildele
ekstra timer ved særlige behov fx i form af coachting.
Studienævnet besluttede, at punktet skulle behandles igen på et efterfølgende
møde bl.a. omkring normer for vejledning.

Punkt 7

Ansøgning om økonomisk støtte fra ELSA

Sagsfremstilling:

Ansøgning fra foreningen ELSA om økonomisk støtte til studietur til foråret 2017 til
USA.

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning fra ELSA.

Referat:

Studienævnet besluttede at der kan ydes et tilskud på kr. 1.000,00 pr. studerende,
dog max kr. 30.000. Det blev også stillet som en betingelse at der skal fremvises et
fagligt program samt en deltagerliste.

Punkt 8

Karaktere sammenligning (lukket punkt)

Sagsfremstilling:
Indstilling:
Bilag:

Der udlevereres bilag til brug for punktet på mødet.

Referat:

Studienævnet besluttede, at der fremadrettet skal være en opmærksomhed på fag
med flere eksaminatorer, bl.a. kan der med fordel skiftets censor efter frokost på
eksaminer med samme indhold.

Punkt 9

Eventuelt

Sagsfremstilling:
Indstilling:
Bilag:
Referat:

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.

