
REFERAT 
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Referat af Studienævnsmøde afholdt onsdag den 1. december 2017 kl.: 10.00-12:00, NJV. 6B, i lokale 1.02. 

 
Deltagere i mødet: Liselotte Madsen (LLM), Thomas Neumann (THN) via Skype, Sten Bønsing (SB), Emil 
Johansson (EJOH) (jura), Marie Munck Kristiansen (jura) (MMK), Michael Kjærgaard (erhvervsøkonomi-jura) 
(MKJ), Ninna Palm (studievejleder/observatør), Birte Solvej Neve (BSN).  
 
Michael Kjærgaard ankommer først til mødets punkt 3.  

Til mødets punkt 3 deltager tillige studenterforeningen FEJ v. formand Victor Louis Schirripa Skou og næst-
formand Torben Stenberg Sørensen.   

Afbud: Birgit Feldtmann (BFE), Christopher Kjær Glinvad (studievejleder/observatør). 
 

Punkt 1 Godkendelse af endelig dagsorden 

Sagsfremstilling Dagsorden skal godkendes af studienævnet. 

Indstilling Dagsorden godkendes af studienævnet. 

Bilag Dagsorden. 

Referat Der er ændringer til den udsendte dagsorden, idet Jurafabrikken ansøger om tilskud til leje af 
lokaler til Karrieremessen 2018. Dette indsættes som punkt 3a. 
Dagsorden godkendt med de anførte ændringer.  

 

Punkt 2 Godkendelse af referat fra mødet den  1. november 2017 

Sagsfremstilling Referat fra tidligere Studienævns møder skal godkendes.  

Indstilling Det indstilles at Studienævnet godkender tidligere referat. 

Bilag Referat fra mødet den 1. november 2017. 

Referat Referatet blev godkendt. 

 

Punkt 3 FEJ ansøger om tilskud til etablering af ny hjemmeside – fortsættelse fra mødet 1. 
november 2017 

Sagsfremstilling Ansøgning fra FEJ om tilskud på op til kr. 50.000 til etablering af ny hjemmeside. Den nuvæ-
rende hjemmeside kan kun ajourføres af én person. Når denne studerende er færdig med 
uddannelsen er der ingen, der kan ajourføre hjemmesiden. 
Til mødet den 1. november blev der ikke truffet beslutning på det foreliggende grundlag – 
Studienævnet havde flere spørgsmål, som de gerne vil have svar på. Derfor er FEJ inviteret til 
at deltages i dagens møde.  

Indstilling Studienævnet bedes tage stilling til tilskud. 

Bilag Ligger på Moodle under mødet 1. november 2017. 

Referat Victor Louis Schirripa Skou redegjorde kort for den nuværende hjemmeside med bl.a. mang-
lende brugervenlighed for såvel de studerende som for FEJ, tidsmæssig omfattende ved til-
meldinger, betaling mv. Ny hjemmeside ville kunne gøre dette automatisk. Den ny hjemme-
side koster kr. 50.000,00, hvortil ethvert tilskud tages imod. FEJ har indhentet tilskud fra 
sponsorer. Studienævnet anbefalede at FEJ overvejer om det er den rette løsning for dem og 
om der er billigere alternativer, der kan opfylde deres behov. Det kunne være en løsning, 
hvor de ikke kommer til at eje hjemmesiden idet det vil kræve en vis vedligeholdelse. 
Studienævnet traf beslutning om at yde tilskud på kr. 25.000 til den hjemmesideløsning FEJ 
finder bedst. 



REFERAT 
 

 

 

Punkt 3a Jurafabrikken ansøger om tilskud af leje til lokaler til karrieremessen 2018 – afhol-
des 8. marts 2018 

Sagsfremstilling Jurafabrikken v/Katrine Lund Melgaard ansøger om tilskud til leje af lokaler på kr. 14.726 kr. 
ex moms. 

Indstilling  

Bilag Ansøgning samt mailkorrespondance udleveret på mødet. 

Referat Studienævnet gav tilsagn om tilskud på det ansøgte.  

 

Punkt 4 Ansøgning om fagbeskrivelsesændring vedr. Folkeret og Statsforfatningsret. 

Sagsfremstilling Lektor Jesper Lindholm ansøger om ændring af fagbeskrivelsen i faget Folkeret samt Statsfor-
fatningsret. Der søges om:  

 Titelændring til Folkeret og Grundrettigheder,  

 genindførelse af ekstern censur,  

 pensumændring vedr. folkeretsdelen (Peter Germers Indledning til folkeretten erstattes 
af den nyligt udkomne Sten Schaumburg-Müller m.fl.: Folkeret, Hans Reitzels Forlag, 1. 
udgave, 2017),  

 ECTS deklarationen er ændret en smule og justeret en anelse op,  

 skriftlige øvelsesopgaver er hævet fra 2 til 3. 

 Timebelastningen for så vidt angår mundtlige øvelsesopgaver er sat op, idet der introdu-
ceres flere af disse som en del af forelæsningerne med henblik på forbedring af lærings-
processen.  (studieordningsændring Ba.jur.). 

Indstilling Studienævnet bedes gennemgå ansøgningen. 

Bilag Tidligere fagbeskrivelse og opdateret fagbeskrivelse. 

Referat Studienævnet traf beslutning om at godkende ansøgningen. Dog skal eksamen fortsat afvikles 
som en intern prøve, da vi i forvejen har mange eksamener med ekstern prøve.  

 

Punkt 5 Ny studieordning - bachelorprojekt 

Sagsfremstilling Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, 
kan resumeet skrives på dansk. I studieordningen fastsættes, hvorledes resumeet indgår i 
den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, og hvilket sprog resumeet kan eller skal 
skrives på. 

Indstilling Følgende formulering foreslås: ”Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis 
projektet er skrevet på engelsk skal resumeet skrives på dansk. Resumeet skal være på 
mindst 1 og højst 2 normalsider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.” 

Bilag Ingen. 

Referat Studienævnet godkendte studieordningsændringen vedr. bachelorprojekter. 

 

Punkt 6 Elektronisk aflevering af bachelorprojekter og kandidatspecialer 

Sagsfremstilling Bachelorprojekter og kandidatspecialer afleveres pt. i fysisk form. Det giver mange udfordrin-
ger og omfanget af udfordringer er stigende. Det drejer sig om følgende: 
 
Først og fremmest er vi omfattet af den af Regeringen iværksatte fælles digitaliserings strate-
gi fra 2011, hvorefter universiteterne skal digitaliseres.  

På AAU er følgende vedtaget: Det digitale eksamensadministrationssystem skal opfylde rege-
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ringens digitaliseringsstrategi for eksaminer på universitetet, understøtte en moderne og 
digitaliseret tilgang til at bedømme og afholde eksamen, samt at rationalisere nogle af ar-
bejdsgangene i forbindelse med planlægning og afholdelse af eksaminer. Direktionen har 
godkendt, at AAU deltager i systemet. 

Systemet skal digitalisere hele eksamensprocessen: Planlægning, overførsel af data fra 
STADS, opgavestilling, afholdelse, udarbejdelse og aflevering på computer, automatisk frem-
sendelse til bedømmere, karaktergivning og automatisk registrering i STADS. Det er ambitio-
nen, at der ikke bruges papir på noget tidspunkt i processen. (http://www.de.aau.dk/om-
digital-eksamen/) 

Yderligere giver printede projekter/specialer meget arbejde for sekretariatet: Timeforbruget 
anslås til at være følgende:   
 

 Modtagelse af og kvittering for projekter: 2 medarbejdere i 2 timer.  

 Fordeling af fysiske projekter:1 dags arbejde for 3 medarbejder samt 2 studentermed-
hjælpere. 

 Fremsendelsen er blevet tidskrævende som følge af Postnords forringede forsendel-
sesmuligheder. Dette betyder, at eksamensplanlægningen er blevet mere ufleksibel, da 
der skal indlægges meget ekstra tid ind til forsendelse. Det betyder, at de studerende 
skal aflevere tidligere for at vi kan nå at afholde eksamen inden for eksamensterminen. 

 Forsendelsesomkostningerne er steget betragteligt som følge af Postnords portopriser. 
 

Flere andre universiteter er allerede stoppet med at udskrive projekter til eksamina-
tor og censor, idet de studerende afleverer direkte i digital eksamen. Vi bør overveje 
at følge efter. 

Indstilling Studienævnet bedes tage stilling til dette. 

Bilag Ingen. 

Referat Studienævnet drøftede fordele og ulemper. Et enigt Studienævn traf beslutning om at digita-
lisere afleveringsprocessen vedrørende bachelorprojekter og kandidatspecialer. Dog skal der 
opstilles formkrav  (fx skrifttype, sidemargen). Opgaven med at få opstillet formkrav bliver 
implementeret i arbejdsgruppen vedr. synopsis. 

 

Punkt 7 Oversigt eksamensklager sommereksaminerne 2017 

Sagsfremstilling Oversigt over eksamensklager, sommereksaminerne 2017. Fakultetet har bekræftet, at over-
sigten indeholder såvel ordinære samt syge- og reeksaminer. 

Indstilling Studienævnet bedes gennemgå oversigten. 

Bilag Oversigt. 

Referat Studienævnet gennemgik oversigten og fandt ikke grundlag for at iværksætte tiltag.  

 

Punkt 8 Bogindkøb 

Sagsfremstilling En ekstern lektor har ansøgt om 7500,- kr. til bogindkøb til udvikling af specialiseringsfag. 

Indstilling Studienævnet bedes diskutere konkret ansøgning samt drøfte den generelle holdning til 
bogindkøb. 

Bilag Mailkorrespondance (3 stk. mail). 

Referat LLM gav Studienævnet resume af hændelsesforløbet mellem den fagansvarlige, underviseren 
samt studielederen. Kort fortalt er problemstillingen af en ekstern underviser ønsker at få 
indkøbt litteratur til et nyoprettet fag. Litteraturen skal benyttes som baggrundsviden til 
forberedelse af valgfag. Studienævnet gav afslag på ansøgte, idet det må forventes, at når 
der ansættes ekstern undervisere, besidder de allerede den fornødne eksperti-
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se/baggrundsviden og litteratur i forhold til de fag der skal undervises i. Dette gælder i øvrigt 
også censorer. 

 

Punkt 9 Orientering fra Studieleder/studienævnsformand 

Sagsfremstilling o Opfølgning fra sidste møde 

o  

Bilag  

Referat o Opfølgning fra sidste møde 
Referat: Intet siden sidste møde. 

o Studienævnsformanden oplyste, at status på opfølgning på dimittendundersøgelser 
(udsendt pr. post i uge 44) er, at der pt. kun er 33 studerende ud af 135 der har be-
svaret undersøgelsen.  

o Forlængelse af Studienævnsmødernes varighed i 2018 bliver udvidet til 3 timer. 

 

Punkt 10 Dispensation (lukket punkt) 

Navn NN  

Sagsfremstilling Søger om et 4. forsøg til Retsvidenskabsteori til vintereksamen 2017. 

Bilag Sagsudskrift, ansøgning, dødsattest, studiejournal. 

Referat Studienævnet traf beslutning om at tildele 4. eksamensforsøg til retsvidenskabsteori og for-
mueret II, men det skal præciseres over for den studerende, at denne afgørelse er af speciel 
karakter, hvorfor udeblivelser ikke kan give dispensation til 4. gangs eksamensforsøg.  

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Ansøger om dispensation for ikke at have bestået første studieår. 

Bilag Sagsudskrift, mailkorrespondance Studieadministrationen, psykologerklæring, studiejournal, 
gammel sag. OBS siderne 10-17 ser underlige ud - Fakultet er kontaktet vedr. dette.  

Referat Studienævnet traf beslutning om at give dispensation. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende anmoder på baggrund af sygdom om dispensation fra eksamensreglerne, 
idet hun anmoder om at hendes ordinære eksamen afholdes på datoen for syge- og reeksa-
men. Ansøgningen gør sig gældende enten og helst faget forvaltningsret (ordinær eksamen 
201217/syge- og reeksamen 300118) eller retsvidenskabsteori (ordinær eksamen 
121217/syge- og reeksamen 250118).  

Bilag Sagsudskrift, ansøgning, lægeerklæring Regionshospitalet samt studiejournal 

Referat Studienævnet traf beslutning om ikke at imødekomme det ansøgte. Den studerende bør 
sygemelde sig på de enkelte eksamensdatoer, fremskaffe lægeerklæringer og får derved 
adgang til syge- og reeksamen, uden at anvende et eksamensforsøg. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende ansøger om dispensation fra gruppekravet vedr. bachelorprojekt 

Bilag Ansøgning, psykologhenvisning fra egen læge, studiejournal 

Referat Studienævnet traf beslutning om ikke at give den studerende dispensation fra gruppekravet. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende ansøger om dispensation fra gruppekravet vedr. bachelorprojekt 

Bilag Sagsudskrift, ansøgning, korrespondance og studiejournal. 

Referat Studienævnet traf beslutning om ikke at give den studerende dispensation fra gruppekravet. 
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Punkt 11 Meritansøgninger (lukket punkt) 

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende søger merit til cand.merc.jur. for tidligere gennemførte fag på Finansøko-
nomuddannelsen.  

Bilag Sagsudskrift, studiejournal, ansøgning 

Referat Studienævnet traf beslutning om at give afslag. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Ansøger om merit for specialiseringsfag samt speciale. 

Bilag 2 stk. bilag. Sagsudskrift på 286 sider samt mailkorrespondance med SB samt udleveret 
partshørings bilag på mødet. 

Referat Studienævnet traf beslutning om at godkendte merit for specialet samt afslag for specialise-
ringsfaget.  

 

 

Punkt 12 Eventuelt 

Sagsfremstilling  

Indstilling  

Bilag  

Referat Intet at referere. 

 

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. 


