REFERAT
Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn
Referat af studienævnsmøde afholdt: Onsdag den 10. januar 2018 kl.: 09.00-12:00, NJV. 8A, lokale 2.09.
Deltagere i mødet: Liselotte Madsen (LLM), Thomas Neumann (THN) via Skype, Sten Bønsing (SB), Birgit
Feldtmann (BFE), Emil Johansson (EJOH) (jura), Marie Munck Kristiansen (jura) (MMK), Ninna Palm (studievejleder/observatør), Birte Solvej Neve (BSN).
Afbud: Michael Kjærgaard (erhvervsøkonomi-jura) (MKJ), Christopher Kjær Glinvad (studievejleder/observatør)
Punkt 1
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
Referat

Godkendelse af endelig dagsorden

Punkt 2
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
Referat

Godkendelse af referat fra mødet den 1. december 2017

Punkt 3
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
Referat

Studienævnsrapporter

Punkt 4
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
Referat

Semesterbeskrivelser F18

Dagsorden skal godkendes af studienævnet.
Dagsorden godkendes af studienævnet.
Der er tilføjet punktnummerering på dagens dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat fra tidligere Studienævns møder skal godkendes.
Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat.
Referat fra mødet den 1. december 2017.
Sten Bønsing deltog i mødet den 1. december 2017 – dette er tilføjet referatet der blev distribueret til underskrift.

Orientering og gennemgang af studienævnsrapporterne.
Studienævnsrapport fra Jura og Erhvervsjura.
Studienævnsformanden har deltaget i møde med Fakultetet, hvor rapporterne er gennemgået. LLM gennemgik nøgletallene i rapporterne. Alle uddannelserne ”kører godt” og det bemærkes, at ledighedstallene på EJ er faldet drastisk. Der er fortsat fokus på fastlærerdækningen.
LLM udleverede 2 stk. bilag vedr. dimmitendundersøgelser 2017. Studienævnet gennemgik
ligeledes nøgletallene i rapporterne og drøftede forbedringsmuligheder/fokuspunkter:
Jura: 18 deltagere – alle er kommet i arbejde. De studerende efterspørger praktik.
Oplysningen omkring mulighederne for at komme i praktik kan optimeres - de studerende
bruger det ikke selvom det også muligt nu. Praktikophold vægtes 10 ECTS (24 timers ugentlig
ansættelse).
Erhvervsøkonomi-Jura: 9 deltagere. Projektarbejde og gruppearbejde efterlyses. Dette er
allerede i fokus, idet PBL opprioriteres i 2018, hvor der bl.a. ansættes PBL-koordinator.

Studienævnet bedes godkende semesterbeskrivelserne for HA-jur. og BA-jur.
4 stk. semesterbeskrivelser
Studienævnet godkendte samtlige semesterbeskrivelser, der publiceres på hjemmesiden som
en del af fagbeskrivelserne dags dato.

REFERAT
Punkt 5

Processpil – konkret ansøgning inkl. budget vedr. 2 konkrete specialiseringsfag:
Processpil Immaterialret (engelsk) samt processpil ”Menneskerettigheder (dansk)
- fortsat fra mødet den 23. oktober 2017 og 1. november 2017

Sagsfremstilling

Referat af mødet 1. november 2017 ” 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”.
Studienævnet bedes tage stilling til ansøgningen.

Indstilling
Bilag
Referat

Punkt 6
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Ansøgning inkl. budget, 2 stk. fagbeskrivelser samt mail af 29. november 2017.
Birgitte Bisgaard distribuerede bilag på vegne af THN, der havde dannet oversigt over udgifter til procedurekonkurrencerne (VisMoot), processpil Immaterialret og Menneskerettigheder.
Studienævnet drøftede fordele og ulemper og traf beslutning om at de 2 processpil implementeres med følgende betingelser:
sekretærbistand skal afklares og præciseres i forhold til omfang.
underskudsgarantien begrænses på nuværende tidspunkt til kr. 25.000 pr. fag.
Timeforbruget i Immaterielret skal begrænses i forhold til interne VIP af hensyn til den
øvrige undervisning og VIP/DVIP radioen.

Orientering fra Studieleder/studienævnsformand
o

Opfølgning fra sidste møde.

o
o

Opfølgning fra sidste møde: Intet af referere.
Tak for indsatsen til de 2 afgående studentermedlemmer af Studienævnet: Emil Johansson (jura), Marie Munck Kristiansen (jura) - Michael Kjærgaard (erhvervsøkonomi-jura) er genvalgt.
Tillige en stor tak til studievejleder Christopher Kjær Glinvad, som stopper som studievejleder.
Specialiseringsfag Udlændingeret: LLM oplyste, at der rent undtagelsesvist på baggrund af en misforståelser har været givet tilladelse til at medbringe noter til den
mundtlige eksamen v17/18. I den forbindelser har det været indskærpet over for de
studerende, at det ville indgå i voteringen og trække ned i karaktergivningen, såfremt de studerende holdt sig for meget til noterne. Samtidig er retningslinjerne
omkring mundtlig eksamen præciseret over for den fagansvarlige.

o

Punkt 7
Navn
Sagsfremstilling
Bilag
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Punkt 8
Sagsfremstilling
Indstilling

Dispensation (lukket punkt)
NN
Den studerende ansøger om:
4. eksamensforsøg til Formueret III samt
dispensation fra 5-årsreglen.
Sagsudskrift, mailkorrespondance samt ansøgning.
Der er retteligt tale om 5. eksamensforsøg til Formueret III.
Studienævnet traf beslutning om, at give den studerende afslag.

Eventuelt

REFERAT
Bilag
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Indhold af valgkampagnerne til AAU-valg – valg til Studienævnet:
BFE: I forhold til opstilling til AAU valg til Studienævnet forespørges om der er andre
der har været forundret over formuleringen i enkelte af valgkampagnerne, hvor det
bl.a. har været anført, at der i studienævnet er sket praksisændring i forhold til
skærpelse af tildeling af dispensationer.
Studienævnet enige om, at der ikke er sket en stramning men at flere af afgørelserne
har været af en anden karakter end tidligere og dermed har der måske været flere
afslag. Retningslinjerne overholdes. Studienævnet skal ikke betragtes som et ”dem
og os”-nævn. Studienævnets medlemmer er ”på samme hold” og har til opgave at
sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af uddannelse og
undervisning for fire
Afgørelse vedr. kriterier for indskrivning på BA.jur. udenom KOT:
Ninna Palm (studievejleder/observatør): forespurgte til afgørelse vedr. kriterierne.
LLM oplyste, at korrespondancen stadig er i gang i forhold til Fakultetet. LLM har
forgæves inviteret Fakultetet til at deltage i dagens Studienævnsmøde. Der indkaldes
i stedet nu til fysisk møde ASAP med Studieforvaltningen, så der forhåbentlig kan nås
til enighed. Mødedeltagere: LLM, SB, BFE samt Ninna Palm.
LLM oplyser, at der er modtaget henvendelse fra studerende om, at den ordinære,
skriftlige eksamen i Grundlæggende Skatteret har været svær. LLM følger op på denne og vender tilbage.

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.

