REFERAT
Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn
Onsdag den 1. marts 2017 kl.: 10.00-12:00, NJV. 6B, i lokale 1.02.
Deltagere i mødet: Liselotte Madsen (LLM), Sten Bønsing (SB), Carsten Munk-Hansen (CMH), Lars Bo Langsted (LBL),
Michael Kjærgaard (erhvervsøkonomi-jura) (MK), Marie Munck Kristiansen (jura) (MMK), Nina Palm
(studievejleder/observatør), Christopher Kjær Glinvad (studievejleder/observatør), Birte Solvej Neve (BSN).
Marlene Landbo Ydegaard deltager i dagens møde under dagsordenens punkt 3.
Afbud: Emil Johansson (jura)

Punkt 1

Godkendelse af endelig dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden skal godkendes af studienævnet.

Indstilling:

Dagsorden godkendes af studienævnet.

Bilag:
Referat:

Studienævnet godkendte dagsordenen.

Punkt 2

Godkendelse af referat fra mødet den 3. februar 2017

Sagsfremstilling:

Referat fra tidligere Studienævns møder skal godkendes.

Indstilling:

Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat.

Bilag:

Referat fra mødet 3. februar 2017.

Referat:

Studienævnet godkendte referat af 3. februar 2017.

Punkt 3

Undervisningsevaluering efterår 2016 v./Marlene Landbo Ydegaard

Sagsfremstilling:

Undervisningsevaluering er foretaget i henhold til evalueringsplan.

Indstilling:

Studienævnet skal tage stilling til hvorvidt der skal foretages yderligere i henhold
til de retningslinjer, der er fastlagt i evalueringsplanen.

Bilag:

Notat om evaluering og samtlige evalueringer (Da der er en del filer er det lagt i en
mappe).

Referat:

Marlene Landbo Ydegaard præsenterede evalueringerne.
Studienævnet drøftede forbedringsmuligheder i løbet af
evalueringsgennemgangen. Særligt to fag skilte sig ud i forhold til de øvrige med
markant utilfredshed på flere parametre. Studielederen var inden mødet bekendt
med problemstilling og har allerede får rettet op på bl.a. kritikken omkring
udlevering af noter og materiale til undervisningen samt taget en samtale med
den enkelte underviser.
Alt i alt var der tale om rigtigt flotte evalueringer.
Desuden er der iværksat undersøgelse vedr. studiejobs i forhold til hvor mange
timer de studerende arbejder.

Punkt 4

Strategiske overvejelser omkring brug af indtægt fra tomplads

Sagsfremstilling:

Studienævnet bør overveje, hvilke strategiske muligheder der er i anvendelse af
den indtægt, som studiet har fra tomplads ordningen. I foråret 2017 er der en
indtægt på 196.000,00 kr. Indtægten er ikke medtaget i studiets budget.

Indstilling:

Studienævnet bedes diskutere, hvorledes midlerne kan/skal bruges.

Bilag:
Referat:

BSN oplyser, at der er tale om et ekstraordinært stort beløb. Pengene er ikke
bundet til et specielt formål – de kan fx bruges til gæsteforelæsninger,
studiemiljøforbedrende tiltag mm.
LLM foreslog, at der kunne laves en konkurrence hvor de studerende skulle
komme med ideer til fx studiemiljøforbedrende tiltag.
MK foreslår vandautomater på Niels Jernes Vej 6A.
Kaffeautomatproblematikken blev drøftet igen. Der er dialog i gang med Michael
Sandersen og Kantinen om en mere optimal løsning.
CMH gør opmærksom på, at det skal være udgift i 2017 og ikke en løbende udgift.
CMH foreslår, at beløbet kan bruges som ekstra tilskud til RUS-turen, så
egenbetaling minimeres. Eller eventuelt tilskud til en udlandstur.
Til næste møde nærstuderes muligheder samt pris på vandautomat – det restende
beløb kan bruges til konkurrence.

Punkt 5

Orientering fra Studieleder/studienævnsformand

Sagsfremstilling:









Optag kandidatuddannelserne pr. 1. februar 2017
Aflevering af kandidatspecialer før tid
Begrænsning optag HA-jur
Besøg af Genakkrediteringspanel den 8. februar 2017
Jurafabrikkens karrieremesse den 2. marts 2017
Opfølgning fra sidste møde
Retningslinjer vedr. synopsis



Kandidatoptag pr. 1. februar 2017: 11 stk. indskrevet på cand.jur., 3 stk.
indskrevet på cand.merc.jur.
Aflevering af kandidatspecialer før tid: Der er forbundet en del
administrativt arbejde i forbindelse med og omkring afleveringen af
specialerne. Der er nu optag 2 gange årligt samt de studerende der ikke
følger den almindelige studieordning. Det stigende specialeaflevering
giver selvsagt ydermere administrativt arbejde.
Der er som forsøg lavet 2 afleveringsperioder i foråret, således der nu
også kan afleveres den 22.marts 2017 med eksamen i april. Af hensyn til
de ansatte er de studerende blevet orienteret om, at vejledningen først
kan forventes pr. 1. februar 2017.
Studieleder, Institutleder og Dekanen har i samarbejde søgt om at
nedsætte studiepladserne på HA.jur. til 100 samt skærpet adgangskrav,
således der kræves 4 i dansk på A-niveau.
Grunden hertil er for at imødekomme problemer med beskæftigelse efter
endt uddannelse.
Instituttet havde besøg af Genakkrediteringspanel den 8. februar 2017:.
Deltagere på dagen var ledelsen, undervisere samt 10 studerende. Der
forventes foreløbigt svar ultimo marts/primo april.
Jurafabrikken afholder den 2. marts 2017 karrieremesse kl. 10.00 – 15.00

Indstilling:
Bilag:
Referat:











i City Campus. LLM har opfordret alle ansatte ved Instituttet til at deltage.
 Opfølgning fra sidste møde. Studienævnsformanden oplyste, at:
 Ny delegationsinstruks er uploadet på Moodle.
 Revideret udgave af Den Juridiske Skoles Retningslinjer for
dispensationer (inkl. Skype-eksamen) er distribueret 140217
 Birgitte Bisgaard orienterer Studievejledningen om punktet fra
sidste mødereferat vedr. studiejobs der opslås skal Retshjælpen
være godkendt af Civilstyrelsen og Retshjælpen skal være
omfattet af en ansvarsforsikring.
Retningslinjer vedr. synopsis: LLM har undersøgt brug af synopsis ved
underviserne. Dette viser, at der ikke grundlag for at ændre retningslinjerne.
Dog forventer LLM at afholde møde om emnet på et senere tidspunkt.

Punkt 6

Optagelsesansøgninger

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om optagelse.

Indstilling:
Bilag:

Oversigt over beståede aktiviteter fra Aarhus Universitet.

Referat:

Studienævnet træffer beslutning om, at Julie Petersen optages.

Punkt 7

Dispensation (lukket punkt)

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om at få udbudt ekstraordinær eksamen i økonomisk kriminalitet og
cypercrime til sommereksamensudbud. Alternativt skifte af valgfag.

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning, studiejournal

Referat:

Studienævnet træffermed dissens beslutning om, at eksamen udbydes
ekstraordinært til sommer, idet den studerende er så langt i uddannelsen.
Kandidatgraden bliver ellers 6 måneder forsinket – særlig omstændighed at der
kun mangler 1 fag.

Navn:
Sagsfremstilling:

Indstilling:

NN
Skriftlig eksamensbesvarelse til syge- og reeksamen Formueret I den 090217 ikke
afleveret rettidigt kl. 14:10. Uploadet af Britt Justenlund, da det blev konstateret,
at besvarelsen ikke var uploadet. Eksamensbesvarelsen var gemt, men upload ikke
tilendebragt.
Aflevering tilendebragt - af Britt - 7 minutter og 47 sekunder over tid.

Bilag
Mail af den studerende.
Referat:
Studienævnet træffer beslutning om, at eksamensbesvarelsen ikke skal
bedømmes, idet afleveringen ikke er tilendebragt af den studerende.
Navn:
Sagsfremstilling:

Indstilling:
Bilag

NN
Skriftlig eksamensbesvarelse til syge- og reeksamen Formueret III den 130217 ikke
afleveret rettidigt kl. 14.00, idet den studerende først forgæves forsøgte at
aflevere word-format og efterfølgende skulle logge på igen samtidig med at der
var IT-problemer.
Afleveret 3 minutter og 56 sekunder for sent.

Mail fra den studerende.
Referat:
Studienævnet træffer beslutning om, at eksamensbesvarelsen skal bedømmes,
idet der er tale om ny afleveringsform via Digital Eksamen der er i
implementeringsproces.
Navn:
Sagsfremstilling:

Indstilling:

NN
Skriftlig eksamensbesvarelse til syge- og reeksamen Formueret III den 130217 ikke
afleveret rettidigt kl. 14.00, idet den studerende havde problemer med at få
uploadet eksamensbesvarelsen, idet denne ikke var gemt i rette format (pdf).
Afleveret 2 minutter og 16 sekunder for sent.

Bilag:
Mail fra den studerende.
Referat:
Studienævnet træffer beslutning om, at eksamensbesvarelsen skal bedømmes,
idet der er tale om ny afleveringsform via Digital Eksamen der er i
implementeringsproces.
Navn:
Sagsfremstilling:

Indstilling:

NN
Skriftlig eksamensbesvarelse til syge- og reeksamen Selskabsskatteret den 280217
ikke afleveret rettidigt kl. 12.00, idet den studerende igen skulle logge sig på
Digital Eksamen inden eksamensbesvarelsen kunne afleveres.
Afleveret 1 minut og 40 sekunder for sent.

Bilag:

Mail fra den studerende.

Referat:

Studienævnet træffer beslutning om, at eksamensbesvarelsen skal bedømmes,
idet der er tale om ny afleveringsform via Digital Eksamen der er i
implementeringsproces.

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Skriftlig eksamensbesvarelse til syge- og reeksamen Selskabsskatteret den 280217
ikke afleveret rettidigt kl. 12.00, idet den studerende igen skulle logge sig på
Digital Eksamen inden eksamensbesvarelsen kunne afleveres.
Afleveret 8 sekunder for sent.

Indstilling:
Bilag:

Mail fra den studerende.

Referat:

Studienævnet træffer beslutning om, at eksamensbesvarelsen skal bedømmes,
idet der er tale om ny afleveringsform via Digital Eksamen der er i
implementeringsproces.

Punkt 8

Retningslinjer og regler for eksamen

Sagsfremstilling:

Studienævnet mangler at tage stilling til om studerendes udeblivelse ved særlige
vilkår skal have efterfølgende konsekvenser.
Samtidig er der behov for at SN diskuterer, hvordan for sen aflevering i digital
eksamen skal håndteres.

Indstilling:
Bilag:

”Den Juridiske Skoles retningslinjer for dispensationer” samt ”Orientering om
Digital eksamen og Exam monitor til skriftlig syge- og reeksamen - gældende fra d.
12.01.2017”.

Referat:

Studienævnet traf beslutning om, at udeblivelse fra særlige vilkår ikke vil få
efterfølgende konsekvenser. Dog modtager Studiesekretariatet gerne eventuelt

afbud, således fx tilsyn kan afvarsles.
Studienævnet traf beslutning om, at punktet vedr. retningslinjer for sen aflevering
i Digital Eksamen udskydes til et tidspunkt hvor der foreligger bedre grundlag for
mulige løsningsforslag fx til næste eksamensperiode.

Punkt 9

Ændring af fagbeskrivelse for Selskabsret

Sagsfremstilling:

Orientering om ændringer i fagbeskrivelsen for Selskabsret i forbindelse med
ændring af eksamensformen.

Indstilling:
Bilag:

Bilag

Referat:

LLM gennemgik fagbeskrivelsesændringerne:
Eksamensformen er 3 timers skriftlig kombineret case- og kortsvarseksamen med
ekstern censur. Alle hjælpemidler tilladt undtaget internettet.
Tillige ændres formulering side 2, 3. bullet, således retsformer ændres til
selskabsformer: ”Differentiere særlige egenskaber (fordele og ulemper) ved
forskellige selskabsformer, herunder hvordan en virksomhed kan drives.”

Punkt 10

Karaktergennemsnit for ordinære vintereksaminer 2016/2017

Sagsfremstilling:
Indstilling:

Karaktergennemsnit for fagene vinter 2016/2017 er trukket for 1., 3., 5. og 7.
semester. Gennemsnit er beregnet særskilt for erhvervsjura og jura i
sammenlæste fag.

Bilag:

Karakterstatistikker obligatoriske fag vintereksaminer 2015/2016 og 2016/2017

Referat:

Studienævnet gennemgik karakterne. BSN henledte opmærksomheden på, at der
er fejl i statistik vedr. 5. semester, mundtlig Formueret III. Fejlagtigt fremgår
karakteren fra syge- & reeksamen. Rettelig bør der fremgå 104 studerende og
gennemsnit på 7,5.
Studienævnet kunne konstatere, at karaktergennemsnittet var væsentlig højere
på jurastudiet – også i de sammenlæste fag.

Punkt 11

Nyt medlem af studienævnet

Sagsfremstilling:

Carsten Munk-Hansen udtræder af Studienævnet – nyt medlem skal udpeges.

Indstilling:
Bilag:
Referat:

LLM oplyser, at lektor Thomas Neumann gerne indtræder i Studienævnet i stedet
for Carsten Munk-Hansen.
Studienævnet indstiller, at Thomas Neumann vælges som nyt medlem af
Studienævnet.

Punkt 12

Eventuelt

Sagsfremstilling:
Indstilling:
Bilag:
Referat:

CMH ønsker at rette henvendelse til studievejlederne med henblik på opslag i
Jobportalen fra Nævnenes Hus i Viborg, som meget gerne vil modtage ansøgninger
til studiejobs fra jura- og erhvervsjurastuderende.

Studienævnet synes, at det var en god ide.
Carsten Munk-Hansen retter henvendelse til studievejlederne.

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.

