REFERAT
Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn
Onsdag den 1. november 2017 kl. 9.00-12:00, NJV. 6B, i lokale 1.02.
Deltagere i mødet: Liselotte Madsen (LLM), Thomas Neumann (THN), Birgit Feldtmann (BFE), Michael Kjærgaard
(erhvervsøkonomi-jura) (MKJ), Emil Johansson (EJOH) (jura), Christopher Kjær Glinvad (studievejleder/observatør),
Ninna Palm (studievejleder/observatør), Birte Solvej Neve (BSN).
Ninna Palm ankom til mødet til punkt 8 kl. 10.00 på grund af undervisning.
Thomas Neumann deltog i mødet via Skype.
Afbud: Sten Bønsing og Marie Munck Kristiansen.

Punkt 1

Godkendelse af endelig dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden skal godkendes af studienævnet.

Indstilling:

Dagsorden godkendes af studienævnet.

Bilag:
Referat:

Dagorden godkendt med yderligere tilførsel af orienteringspunkterne:
”Revidering af Den Juridiske Skoles retningslinjer for projekter” samt ”Årets
underviser SAMF”.

Punkt 2

Godkendelse af referat fra mødet den 23. oktober 2017.

Sagsfremstilling:

Referat fra tidligere Studienævns møde skal godkendes.

Indstilling:

Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat.

Bilag:

Referat fra mødet den 23.oktober 2017.

Referat:

Referatet godkendt af de tilstedeværende medlemmer. Referatet er først endelig
godkendt, når Sten Bønsing samt Thomas Neumann har underskrevet, idet de også
deltog i mødet den 23. oktober, men er fraværende til dagens møde.

Punkt 3

Frafaldstruede studerende v/Birte Solvej Neve

Sagsfremstilling:

Studienævnet skal drøfte frafaldstruede studerende på baggrund af data trukket via
QlikView.

Indstilling:
Bilag:

Oversigt over antal og fordeling på studieretninger.

Referat:

2 gange årligt følges op på de frafaldstruede studerende. Oversigten trækkes via
QlickView.
BSN omdelte fakta-ark med oversigt over antal frafaldstruede studerende
vedrørende både jura og erhvervsøkonomi-jura.
Studerende mellem 5 og 15 ECTS bagud kategoriseres som ”gule”.
Studerende mere end 15 ECTS bagud kategoriseres de som ”røde”.
Idet samtlige fag i Juraens Hus er 5 eller 10 ECTS bliver de studerende hurtigt
forsinkede i studiet i forhold til denne måling.

De ”Gule” studerende henvises til studievejlederne. De ”Røde” tilbydes samtale
med BSN og tillige også henvises til studievejlederne. De studerende synes glade for
tilbuddet og giver positiv feedback på denne opfølgningsmåde.
Studienævnet gennemgik oversigten af frafaldstruede studerende. Mange af de
frafaldstruede er gengangere fra foråret, hvorfor opfølgningen allerede er i gang.
Udviklingen er frafaldstruede studerende er stagnerende og der er ingen
alarmerende tendenser.

Punkt 4

Selskabsret

Sagsfremstilling:

Adjunkt Gitte Søgaard, institut for økonomi og ledelse, anmoder om ændring af
fagbeskrivelsen i faget selskabsret samt ændring af eksamensform
(studieordningsændring på Ha.jur. og Ba.jur.).

Indstilling:
Bilag:

Tidligere fagbeskrivelse og opdateret fagbeskrivelse.
Referat:
Ny fagansvarlig på faget, Gitte Søgaard, har revideret fagbeskrivelsen. Studienævnet
gennemgik og godkendte fagbeskrivelsen dog med anmodning om, at formuleringen
vedr. eksamensformens skal præciseres.
Denne godkendelse kræver en studieordningsændring for både Ha.jur. og Ba.jur.

Punkt 5

Processpil – konkret ansøgning inkl. budget vedr. 2 konkrete
specialiseringsfag: Processpil Immaterialret (engelsk) samt
processpil ”Menneskerettigheder (dansk) – udsat fra mødet 231017

Sagsfremstilling:

Konkret ansøgning fra Torsten Bjørn Larsen samt Jesper Lindholm vedr.
specialiseringsfagene Immaterialret (på engelsk) i efterårssemesteret E18 og E20
samt ”Menneskerettigheder (på dansk) i forårssemesteret F19 og F21.

Indstilling:

Studienævnet bedes træffe generel beslutning om, hvor mange processpil der skal
være samt hvorvidt de 2 fag skal udbydes som specialiseringsfag.

Bilag:

Ansøgning inkl. budget samt 2 stk. fagbeskrivelser.

Referat:

Studienævnet have en generel drøftelse vedr. processpil – herunder økonomi
(lærerbelastning), tidsmæssig plads til det, spørgsmålet om de studerende vil
tilmelde sig og være engagerede (de skal ville det), profileringsmulighed for
Instituttet m.m.
Studienævnet var positivt indstillet, men kræver konkrete budgetter inden endelig
stillingtagen. Ansøgerne anmodes om fremsendelse af budget, hvorefter punktet
bliver sat på et senere møde.

Punkt 6

Censorevalueringer fra De Erhvervsøkonomiske Censorkorps

Sagsfremstilling:

Studienævnet bedes gennemgå censorrapporterne fra De Erhvervsøkonomiske
Censorkorps samt Årsberetning 2017 fra censorformandskabet for
erhvervsøkonomi.

Indstilling:
Bilag:

Censorrapporter februar-april 2017 samt maj-juli 2017.

Referat:

Studienævnet gennemgik censorrapporterne. Generelt positive evalueringer med få
bemærkninger, der ikke kræver opfølgning. SN afventer fortsat den årlige
censorrapport fra De Erhvervsøkonomiske Censorkorps.

Punkt 7

FEJ ansøger om tilskud til etablering af ny hjemmeside

Sagsfremstilling:

Ansøgning fra FEJ om tilskud på kr. 50.000 til etablering af ny hjemmeside. Den

nuværende hjemmeside kan kun ajourføres en person. Når denne studerende er
færdig med uddannelsen er der ingen der kan ajourføre hjemmesiden.
Indstilling:

Studienævnet bedes tage stilling til tilskud.

Bilag:

Ansøgning samt projektplan inkl. budget fra JCD A/S samt udkast til forside.

Referat:

Studienævnet traf ikke beslutning på det foreliggende grundlag. FEJ anmodes om at
indsende yderligere oplysninger bl.a. om der have været indhentet flere tilbud fra
andre IT firmaer, hvilket systemet bruger andre studenterforeninger – overveje om
man kan man være fælles om hjemmeside og begrunde behovet for den type af
hjemmeside.

Punkt 8

Ansøgning om støtte til ELSA Aalborg studieture i 2018

Sagsfremstilling:
Indstilling:

ELSA Aalborg ansøger om støtte til 2 stk. studieture i 2018. En udenlandstur til
London, der er planlagt til april samt en endnu ikke nærmere bestemt europæisk
storby.

Bilag:

Ansøgning inkl. budget.

Referat:

Studienævnet straf beslutning om tilskud på max kr. 1000 pr. studerende og max
30.000 kr. pr. tur. Således bevilges max kr. 60.000 kr. til 2 stk. studieture i 2018.

Punkt 9

Godkendelse mødeplan 2018

Sagsfremstilling:

Mødeplanen for 2018 fastlægges ud fra princippet om, at Studienævnsmøder
afholdes den første hverdag i hver måned kl. 10.00-12.00.

Indstilling:
Bilag:

Udkast til mødeplan 2018 indeholdende punkter til dagsordenen.

Referat:

Mødeplanen godkendt med ændringen, at der afholdes møde mandag den 5.
februar 2018.

Punkt 10

Orientering fra Studieleder/studienævnsformand

Sagsfremstilling:

o
o
o
o
o
o
o

o
Referat:
o

o

Opfølgning fra sidste møde
Dispensationssag NN (udsat fra 080917+231017) der blev truffet afgørelse i
sagen 111017. Dispensation for ikke bestået første studieår.
Company Meet´n Greet afholdt den 21. september 2017 (udsat fra 231017)
ITX Flex (udsat fra 080917+231017)
EVA-udgivelse om studiestartens betydning for frafald på videregående
uddannelser (udsat fra 080917+231017)
Revidering af Den Juridiske Skoles retningslinjer for projekter
Årets Underviser SAMF - studerende i studienævnet tager hånd om
opgaven og indstiller en kandidat inden tidsfristen den 9. december
Opfølgning fra sidste møde:
Referat: Intet siden sidste møde.
Dispensationssag NN (udsat fra 080917+231017) der blev truffet afgørelse
i sagen 111017.
Referat: Der er givet dispensation for ikke bestået første studieår.
Company Meet´n Greet afholdt den 21. september 2017.
Referat: LLM: En god dag bortset fra manglende fremmøde af studerende.
Vi håber på at gentage pilotprojektet igen til næste år.
Evalueringsanmodning mailet til de deltagende virksomheder. Der arbejdes
på oprettelse af Facebookside Juraens Hus, som skal bruges som
formidlingskanal/markedsføringskanal.

o

o

o

o

ITX Flex (udsat fra 080917+231017)
Referat: Der er implementeret nyt overvågningssystem til erstatning for
ExamMonitor.
EVA-udgivelse om studiestartens betydning for frafald på videregående
uddannelser (udsat fra 080917+231017)
Referat: Studienævnet gennemgik kort udgivelsen - ikke de store
udfordringer vedr. uddannelserne i Juraens Hus. Der kan hentes inspiration
til planlægning af fremtidige studieopstart.
Revidering af Den Juridiske Skoles retningslinjer for projekter
Referat: SN gennemgik de revidere retningslinjer med enkelte rettelser.
Ellers godkendt.
Årets Underviser SAMF.
Referat: De studerende, der er medlemmer af studienævnet tager hånd
om opgaven og indstiller en kandidat inden tidsfristen den 9. december.

Punkt 11

Dispensation (lukket punkt)

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om dispensation fra 5-års reglen på baggrund af barsel.

Indstilling:
Bilag:

Sagsudskrift, ansøgning, studiejournal, studieplan samt mailkorrespondance.

Referat:

På baggrund af studiejournalen, konstaterede Studienævnet at den studerende har
brugt 3 eksamens forsøg i eksterne regnskab. Hvorefter SN besluttede at der kan
gives dispensation fra 5- års reglen om færdiggørelse af bachelorprojektet, såfremt
den studerende kan fremskaffe dokumentation for udeblivelserne til eksterne
regnskab i form af lægeerklæringer eller andet dokumentation. Studienævenet var
umiddelbart ikke indstillet på at give den studerende et 4. eksamensforsøg i ekstern
regnskab.

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om dispensation fra eksamensreglerne – særlig vilkår vintereksaminerne
2017/2018 i form af ekstra tid.

Indstilling:
Bilag:

Sagsudskrift, ansøgning samt studiejournal.

Referat:

Studienævnet traf beslutning om at give den studerende særlige vilkår i form af
ekstra tid til vintereksaminerne 2017/2018.

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om dispensation fra eksamensreglerne – særlig vilkår vintereksaminerne
2017/2018 i form af særskilt lokale

Indstilling:
Sagsudskrift, ansøgning, studiejournal samt lægelig dokumentation.
Bilag:
Referat:
Navn:
Sagsfremstilling:

Studienævnet traf beslutning om at give den studerende særlige vilkår i form af at
sidde i et rum med få studerende til vintereksaminerne 2017/2018.
NN
Ansøgning om dispensation fra gruppekravet til bachelorprojekt med begrundelse i
deltagelse i projektorienteret forløb og emnevalg.

Indstilling:
Bilag:

Sagsudskrift, ansøgning samt studiejournal.

Referat:

Studienævnet traf beslutning om ikke at give den studerende dispensation fra

gruppekravet.

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Genbehandling af ældre sag vedr. 5. eksamensforsøg til Køberet og Obligationsret
(4. behandling).

Indstilling:
Bilag:

Sagsudskrift, ny ansøgning samt lægelige oplysninger (epikrise
skadestuden/modtagelsen vedr. faderen.) Yderligere bilag kan ses i Moodle vedr.
sidste møderne 010517, 090617 samt 160817.

Referat:

Studienævnet gennemgik ansøgning og traf beslutning om endnu engang at
fastholde afslaget vedr. tilladelse 5. eksamensforsøg til Køberet og Obligationsret.

Punkt 12

Eventuelt

Sagsfremstilling:
Indstilling:
Bilag:
Referat:

Christopher Kjær Glinvad (studievejleder/observatør): Har deltaget på sommerskole
ved cand.merc.aud. i faget ”Omstrukturering” på 10 ECTS på. Anbefaler, at Juraens
Hus overvejer at udbyde sommerkurser. Kunne lette arbejdspresset i det
efterfølgende semester – fx hvis de studerende er bagud eller forventer at tage
projektorienteret forløb.
Emil Johansson (EJOH) (jura): Anmoder om at eksamensudbuddet offentliggøres
tidligere samt evt. med mulighed for valg ml. 3 eksamensdatoer.
Michael Kjærgaard (erhvervsøkonomi-jura):
Michael Kjærsgaard kommenterede på udbuddet at økonomiske specialiseringsfag
på cand.mer.jur. uddannelsen og appellerede til om det er muligt, at der ikke skal
været så stor et antal økonomise (valgfri) ECTS på uddannelsen. Dette er ikke er
muligt, da uddannelsen allerede har et minimum økonomiske ECTS i forhold til det
foreskreven i bekendtgørelsen

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.

