REFERAT
Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn
Onsdag den 16. august 2017 kl.: 10.00-12:00, NJV. 6B, i lokale 1.02.
Deltagere i mødet: Liselotte Madsen (LLM), Sten Bønsing (SB), Thomas Neumann (THN), Birgit Feldtmann (BFE), Marie
Munck Kristiansen (jura) (MMK), Emil Johansson (EJOH) (jura ), Michael Kjærgaard (erhvervsøkonomi-jura) (MKJ),
Christopher Kjær Glinvad (studievejleder/observatør), Ninna Palm (studievejleder/observatør), Birte Solvej Neve (BSN).
Afbud: Ingen

Punkt 1

Godkendelse af endelig dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden skal godkendes af studienævnet.

Indstilling:

Dagsorden godkendes af studienævnet.

Bilag:
Referat:

Dagsordenen godkendt med følgende ændringer: Punkterne 5 & 6 udskydes til
næste møde den 8. september 2017. Der tilføjes 2 nye punkter:
2a: Optagelse/indskrivning på cand.jur. (genbehandling)
9a: Reviderede kandidatspecialeregler til implementering samt høringspunkt dertil

Punkt 2

Godkendelse af referat fra mødet den 9. juni 2017

Sagsfremstilling:

Referat fra tidligere Studienævns møde skal godkendes.

Indstilling:

Det indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat.

Bilag:

Referat fra mødet den 9. juni 2017.

Referat:

Referatet godkendt.

Punkt 2a

Optagelse/indskrivning på cand.jur. (genbehandling)

Sagsfremstilling:

Studienævnet fortsætter drøftelsen af mødet af 9. juni 2017

Indstilling:
Bilag:
Referat:

SB oplyste, at processen vedr. optagelse på 3. semester cand.jur. E17 har været
problematisk, idet Studieforvaltningen pålagde Det Juridiske Studienævn andre
optagelseskriterier end de vanlige.
Efterfølgende viste det sig dog, at der retteligt skulle have været optaget
studerende på de samme kriterier, som vi plejer.
Derfor skal Det Juridiske Studienævn revurdere optagelserne på ny – dog skal de 5
studerende der allerede er blevet tilbudt en plads ikke revurderes.
Studienævnet gennemgik ansøgninger på ny traf på baggrund heraf beslutning om,
at der yderligere skal optages 5 stk. studerende.

Punkt 3

Fremtidige kriterier for vurdering af studieskift til jura

Sagsfremstilling:

Studienævnet bedes diskutere processen omkring studieskift.

Indstilling:
Bilag:

Mailkorrespondance ml. studieforvaltningen og Sten Bønsing

Referat:

Studienævnet diskuterede retningslinjerne for fremtidige kriterier. Som kriterier
indføres blandt andet minimumkaraktergennemsnit på 5 på juridiske fag, antal
fagelementer der ville kunne meritoverføres, relevant erhvervserfaring, studiejob
eller undervisningserfaring. Samtidig har SN fokus på problemstillingen omkring af
der er forholdsvis mange studerende på HA.jur. som ønsker at foretage studieskrifte
og betydningen af dette på HA.jur. studiet, bl.a. i forhold til studiemiljø.
SB udfærdiger udkast til fremtidige kriterier, der skal godkendes på
studienævnsmødet den 6. september 2017.

Punkt 4

Ny studieordning HA-jur. (30 min)

Sagsfremstilling:

Studienævnet bedes diskutere ny studieordning HA jur.

Indstilling:
Bilag:

Diskussionsoplæg/sparringsoplæg til ny HA.jur-studieordning.

Referat:

Forslag til ny studieordning skal afleveres til Det Samfundsvidenskabelige
Fakultetets kontor den 1. november 2017. Den nye studieordning skal
implementeres pr. 1. september 2018. Det har været et ønske om at skabe en
tydeligere profil. Baggrunden for, at vi skal have en ny studieordning er at Ha. HA.studiet har fået ny studieordning, hvilket har betydning for den nuværende
studieordning bl.a. i forhold til samlæsning.
LLM oplyste, at aftagerpanelet bliver inddraget i processen.
Studienævnet drøftede om studieordningen skulle have en mere
virksomhedsorienteret profil samt indeholde flere projekter/projektforløb.
Specialiseringsretning (virksomhed /offentlig) indtræffer på kandidat-niveau.
Processen er i gang og der arbejdes videre med studieordningen bl.a. under
hensyntagen til undervisning, økonomi, tværfaglighed. LLM indkalder SB, THN samt
MKJ til møde.

Punkt 5

Semesterbeskrivelser E17

Sagsfremstilling:

Studienævnet bedes godkende semesterbeskrivelserne for HA-jur. og BA-jur.

Indstilling:
Bilag:

4 stk. semesterbeskrivelser.

Referat:

Punktet udsat til næste møde i Studienævnet den 8. september 2017.

Punkt 6

Selvevaluering år 3

Sagsfremstilling:

Studienævnet bedes gennemgå evalueringen.

Indstilling:
Bilag:

Udleveres til mødet

Referat:

Punktet udsat til næste møde i Studienævnet den 8. september 2017.

Punkt 7

Indplacering af studerende i grupper

Sagsfremstilling:

I forbindelse med Studiestart bedes Studienævnet overveje om de studerende på 1.
sem. J/EJ eventuelt selv kan danne grupper til faget Statsorganerne.

Indstilling:
Bilag:

Tillæg til retningslinjer for projekter vedr. faget Statsorganerne.

Referat:

Studiesekretær og referent Birgitte Bisgaard forespurgte baggrund af
undervisningsevaluering for E17, om de studerende fremadrettet selv kunne danne
grupper i faget Statsorganerne, 1. sem jura og erhvervsøkonomijura.
Studienævnet traf beslutning om, at de studerende fortsat indplaceres
administrativt i grupper til Statsorganerne, idet
- de studerende bl.a. i faget skal opnå kompetence til at indgå i gruppearbejde og
udfærdige projekt
- alle studerende er med i en gruppe fra semesterstart, hvor ingen kender ret mange
– om nogen samt
- at der ikke tages individuelle hensyn.
Studienævnet henledte opmærksomheden på, at underviseren med fordel kunne
oplyse og forklare de studerende , hvorfor gruppedannelsen sammensættes af
Studiesekretariatet.

Punkt 8

Ledighedsstatistik

Sagsfremstilling:

Studienævnet bedes gennemgå nøgletallene vedr. ledighed for
kandidatuddannelserne.

Indstilling:
Bilag:

SAMF ledighedsstatistik.

Referat:

Studienævnsformand LLM gennemgik nøgletallene i Ledighedsstatistik 2017 fra
Økonomistyringsenheden. LLM henledte opmærksomheden på, at svarprocent ikke
fremgår samt at der er tale om gamle tal fra 14/15. Tillige kan der ikke benchmarkes
med andre lignende uddannelser fra andre universiteter, idet disse ikke fremgår.
Derfor behandles denne statistik med forsigtighed, men dog er den ikke uvæsentlig.
Status er, at det fortsat går godt med jurauddannelsen.
Det konstateres, at ledigheden blandt cand.merc.jur. fortsat er høj. På baggrund af
denne tendens dimensioneres HA.jur.- uddannelsen til et optag på 100 studerende
til E18. Desuden optimeres profileringen i den nye studieordning pr. E18. Ydermere
er der taget initiativ til arrangementet Company Meet´n Greet den 21. september
2017. Her får udvalgte virksomheder mulighed for at møde bachelor- og
kandidatstuderende fra både Erhvervsjura- og Jurauddannelserne. Virksomhederne
får lejlighed for at skabe kontakt til fremtidige medarbejdere. Der arbejdes derfor
løbende med problematikken vedrørende høj ledighed.

Punkt 9

Forvarsel om høring af udkast til ny vedtægt for AAU

Sagsfremstilling:

Fakultet har udsendt forvarsel på høring vedr. udkast til ny vedtægt for AAU.
Høringen bliver udsendt 9. august 2017 med svarfrist 28. august 2017.

Indstilling:
Bilag:

Afvent høringen udsendes 090817 – herefter lægges bilaget på Moodle.

Referat:

Punktet udsat til næste møde i Studienævnet den 8. september 2017.

Punkt 9a

Reviderede kandidatspecialeregler til implementering samt høringspunkt dertil

Sagsfremstilling:

Studienævnet bedes gennemgå kandidatspecialereglerne samt give input til svar på
den medsendte høring.

Indstilling:
Bilag:

Referat:

Punktet udsat til næste møde i Studienævnet den 8. september 2017.

Punkt 10

Nedsættelse af studieråd

Sagsfremstilling:

Det fremgår af vedtægten for AAU § 23, at der nedsættes et studieråd for hver
skole. Studierådet består af studielederen, studienævnsformanden og
studienævnsnæstformanden for de studienævn, der hører under skolen.
Studienævnet bedes sikre, at Studienævnet varetager Studierådets opgaver.

Indstilling:

Det Juridiske Studieråd består af LLM og EJOH.

Bilag:

AAU vedtægt samt mailkorrespondance Fakultetet v./Janni Holm Bragason og
Liselotte Madsen.

Referat:

Studienævnet traf beslutning om, at Studienævnet udfører Studierådets opgaver.
Dette meldes retur til Fakultetet.

Punkt 11

Ansøgning om ændring i eksamensformen vedr. "The International Law of Human
Rights, Forced Migration and Climate Change"

Sagsfremstilling:

Studienævnet bedes tages stilling til ansøgning fra Sandra Cassottas ansøgning vedr.
udeladelse af mundtlig eksamen.

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning.

Referat:

Studienævnet traf beslutning om, at faget fremadrettet skal indeholde mundtlig
eksamen på baggrund af projekt, hvor der kan forekomme spørgsmål til pensum.
Dette i stedet for en mundtlig eksamen på baggrund af eksamensspørgsmål.
Studienævnet traf beslutning om, at reglerne vedr. synopsis følges.

Punkt 12

Ansøgning om tilskud til studietur

Sagsfremstilling:

Jesper Lindholm anmoder om tilskud til studietur Sandholmlejren og
Udlændingestyrelsen den 26. og 27. oktober 2017 for studerende på
specialiseringsfaget udlændingeret. 11 studerende á 600 kr. samt underviser i alt kr.
7.200.

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning.

Referat:

Studienævnet imødekom ansøgning.

Punkt 13

Orientering fra Studieleder/studienævnsformand

Sagsfremstilling:

o
o
o

Opfølgning fra sidste møde
Lukning for brug af ExamMonitor med udgangen af S17 terminen.
SDU vil ikke udbyde det længere på baggrund af kritik.
Tompladsstuderende i undervisningen (SB).

Indstilling:
Bilag:
Referat:



Opfølgning fra sidste møde
- På baggrund af mødet den 9. juni 2017 er konstateret, at




studiesekretærerne kan aflåse undervisningslokalerne i forbindelse med
pauser mellem eksaminer.
- Birgit Feldtmann fortsætter som stedfortræder for Lars Bo Langsted til 1.
oktober 2017.
- Fagbeskrivelserne er opdaterede og publiceret på hjemmesiden.
Studie-IT arbejder sammen med AU om at finde ny løsning vedr.
ExamMonitor til vinterens eksaminer.
Vedr. tompladsstuderende i undervisningen har underviser orienteret SB
om, at der undervisningsmæssigt ingen betænkeligheder er, men at
eksamen ikke vil tage særlig højde for, at vedkommende ikke har
grundlæggende forudsætninger.

Punkt 14

Dispensation (lukket punkt)

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Genbehandling af sag fra sidste møde vedr. 5. eksamensforsøg til Køberet og
Obligationsret (3. behandling).

Indstilling:
Bilag:

Ny ansøgning. Yderligere bilag kan ses i Moodle vedr. sidste møderne 010517 samt
090617.

Referat:

Studienævnet traf beslutning om, at fastholde afslaget.

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
4. eksamensforsøg i specialiseringsfag (EØII) casebaseret skatteret.

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning, studiejournal.

Referatt:

Studienævnet traf beslutning om afslag.

Punkt 15

Optagelsesansøgninger (lukket punkt)

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om betinget optag på cand. merc. jur.

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning, studiejournal, mailkorrespondance med Sten Bønsing

Refer at:

Studienævnet traf beslutning om afslag på oprettelse af ekstra eksamen.
Studienævnet traf beslutning om afslag på 4. gangs forsøg.

Punkt 16

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.

