
REFERAT 
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Referat af studienævnsmøde afholdt: Mandag den 5. februar 2018 kl. 09.00-12:00, NJV. 6A, lokale 1.02. 

Deltagere i mødet: Liselotte Madsen (LLM), Sten Bønsing (SB), Birgit Feldtmann (BFE), Torben Steenberg 
Sørensen (TSS) (erhvervsøkonomi-jura), Michael Kjærgaard (erhvervsøkonomi-jura) (MKJ), Laura Dalgaard 
Glintborg (LDG) (jura), Viktor Haugaard Sandfeld (VHS), Ninna Palm (studievejleder/observatør), Janne Ro-
senskjold (studievejleder/observatør), Birte Solvej Neve (BSN). Tillige overværede studiesekretær Camilla 
Berting Nygaard dagens møde. 
 
Afbud: Thomas Neumann. 

Du bør læse følgende: Bilag på Moodle. 

 

Punkt 1 Godkendelse af endelig dagsorden 

Sagsfremstilling Dagsorden skal godkendes af studienævnet. 

Indstilling Dagsorden godkendes af studienævnet. 

Bilag Dagsorden. 

Referat Studienævnt anmodet om at godkende dagsorden udvides med følgende punkter: 

 Punkt 5a: Selvevalueringsrapporter vedr. begge studieretninger. 

 Punkt 5b: Ansøgning om supplerende pensum for faget ”Strafferet & straffeproces”.  

 At der tilføjes yderligere 4 stk. dispensationssager under punkt 10. 

 Nyt orienteringspunkt: Kriterier for indskrivning på bachelor i jura uden om KOT.  
Ændringerne imødekommet og dagsorden godkendt. 

 

Punkt 2 Godkendelse af referat fra mødet den  10. januar 2018 

Sagsfremstilling Referat fra tidligere Studienævnsmøder skal godkendes.  

Indstilling Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat. 

Bilag Referat fra mødet den 10. januar 2018. 

Referat Referat af 10. januar 2018 godkendt. 

 

Punkt 3 Konstituering af formand og næstformand 

Sagsfremstilling Studienævnet skal konstituere sig med formand og næstformand (studerende).  

Indstilling  

Bilag  

Referat LLM blev konstitueret som Studienævnsformand. Viktor Haugaard Sandfeld konstitueret som 
Studienævnets næstformand. 

 

Punkt 4 Delegationsinstruks v/Sten Bønsing 

Sagsfremstilling Studienævnet skal tage stilling til, om der skal gives delegationsinstruks - og i givet fald tage 
stilling til indholdet af delegationsinstruksen og til hvem der skal gives delegationsinstruks. 

Indstilling  

Bilag Den tidligere delegationsinstruks - gældende til 31. januar 2018.  
Ligger på moodle under ”Det Juridiske Studienævns arbejdsredskaber”. 

Referat Den nuværende delegationsinstruks blev godkendt. Samtidig besluttedes, at Studienævns-
formanden kan videregive delegationsinstruksen til en anden. 
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Punkt 5 Orientering om forretningsorden og tavshedspligt og fortrolighed i studienævnet 

v/Sten Bønsing 

Sagsfremstilling  

Indstilling  

Bilag Forretningsorden samt link til dokument om tavshedspligt og fortrolighed i studienævnet 
ligger på moodle under ”Det Juridiske Studienævns arbejdsredskaber. 

Referat Sten Bønsing gennemgik forretningsorden samt tavshedspligt & fortrolighed for nyvalgte for 
Studienævnets medlemmer. 

  

Punkt 5a Selvevalueringsrapporter – ny runde – år 1 (2018, 2019, 2020)  

Sagsfremstilling Selvevalueringsrapporterne drøftes i studienævnet for at sikre tilfredsstillende kvalitet. 

Indstilling  

Bilag Selvevalueringsrapporter med bilag 

Referat LLM oplyste, at uddannelserne i forhold til kvalitetssikring, nu befinder sig i år 1. Der er tale 
om en 3-årig periode (2018, 2019, 2020).  
Studienævnet gennemgik begge rapporter og fandt kvaliteten tilfredsstillende.  
Opmærksomhedspunkterne vedr. uddannelserne er som nedenfor anført:  
 
EJ: 

 De tal vedrørende beskæftigelse som selvevalueringsrapporten er dannet ud fra, gør 
sig ikke længere gældende idet der har været positiv udvikling. Det er dog allerede 
vedtaget at reducere optaget af HA.jur. studerende pr. 1.9.2018 til 100. For sikring 
af kvaliteten på HA.jur. indføres tillige minimumskrav på 4 i dansk pr. 2021. 

 Det er fortsat en udfordring at få kvantitativ besvarelsesprocent på evalueringer. 
Dette er en stor udfordring og der arbejdes fortsat på at højne besvarelsesprocen-
ten.   

 Der indføres ny studieordning pr. 1.9.2018. 

 Fortsat pædagogisk opkvalificering af såvel vip og d-vip.  

 Fortsat opmærksomhed på fastlærerdækningen (vip/d-vip ratio). 
Jura:  

 Det er fortsat en udfordring at få kvantitativ besvarelsesprocent på evalueringer. 
Dette er en stor udfordring og der arbejdes fortsat på at højne besvarelsesprocen-
ten.   

 Fastlærerdækning (vip/d-vip ratio) er i fokus. Pt problematisk på cand.jur. men ac-
ceptabel på BA.jur. 

 Skyggetal i rapporten, viser studerende der ikke bliver uddannet inden for normeret 
tid. Det faktiske tal stemmer ikke overens med det ”virkelige tal”.  

  

Punkt 5b Ansøgning om supplerende pensum til faget "Strafferet & straffeproces" 

Sagsfremstilling Lektor Birgit Feldtmann ansøger om supplerende pensum for faget ”Strafferet & straffepro-
ces” (ikke i forhold til lærebøgerne, men i forhold til lidt supplerende materiale om vare-
tægtsfængsling og strafferet i Grønland) 
 
Det drejer sig om et lille kompendium med 13 sider af Jørn Vestergaard, Straffeproces – 
grundtræk af dansk strafferetspleje, Gjellerup/Gads Forlag, 2.udg., 2017, s. 118-131 (13 si-
der). (Dette svarer til 5% af den samlede bog, og overholder altså grænserne for kopiering) og 
4 domme fra UfR, (U2018.341V, U2017.3270V, U2016.3625Ø, U2016.2461H, som skal sup-
plere de domme, der er nævnt i den ovenfor nævnte tekst. (Vi har tidligere fået tilladelse fra 
Karnov til at lægge domme ud på Moodle for at afgrænse pensum, og det søger vi igen om…). 
Et lille kompendium om grønlandsk strafferet med et uddrag af resumébindet af Betænkning 
om det grønlandske retsvæsen, Bet. 1442/2004 og nogle informationer fra retten i Grønland, 
samlet på i alt ca. 15 sider. 

Indstilling Studienævnet bedes tage stilling til det ansøgte.  

Bilag Ansøgning. 



REFERAT 
 

Referat Studienævnet godkendte ansøgningen vedrørende supplerende pensum vedrørende vare-
tægtsfængsling og strafferet i Grønland med opfordring til, at de nævnte domme og betænk-
ning angives som pensum. 

 

Punkt 7 Projektorienteret forløb – diskussion vedr. antal ECTS 

Sagsfremstilling Studienævnet bedes drøfte antal ECTS vedrørende projektorienteret forløb – bør nuværende 
vægtning på 10 ECTS hæves til 20 ECTS.? 

Bilag  

Referat Studienævnet drøftede fordele og ulemper ved henholdsvis at tilbyde 10 ECTS (max 24 timers 
ansættelse) og 20 ECTS (max 37 timers ansættelse). Det blev besluttet at fastholde den nu-
værende ordning, hvor der kan anvendes 10 ECTS på projektorienteret forløb.  
Det blev af flere bemærket, at den nuværende formulering af kontrakterne kan tolkes som 
om, at 24 timers ansættelse pr. uge var et krav. Det blev derfor besluttet, at Studielederen 
drøfter ændringer af formuleringen, således det klart fremgår af kontrakterne vedr. projekt-
orienteret forløb, at der er tales om max 24 timers ansættelse eller at arbejdstiden typisk 
udgør mellem 12 og 24 timer pr. uge. Samtidig blev der talt om, at det kan være en fordelt at 
kontakte de samarbejdspartner studiet har, for at sikre forståelsen af aftalen og de studeren-
de. 

 

Punkt 8 Kodeks for samarbejdet mellem Aalborg Universitet og studerende, herunder stu-
denterforeninger samt procedure for udlån af lokaler til studenteraktiviteter m.v. 

Sagsfremstilling Rektorsekretariatet har den 19. december 2017 distribueret ”Kodeks for samarbejdet mellem 
Aalborg Universitet og studerende, herunder studenterforeninger samt procedure for udlån 
af lokaler til studenteraktiviteter m.v.” 
Studienævnet bedes gennemgå kodeks. 

Bilag Mail (link til kodeks ligger i mailen) 

Referat Studienævnet godkendte kodeks for samarbejdet mellem Aalborg Universitet og studerende 
men dog skal lokalerne i Juraens Hus fortsat ikke bruges til eksterne møder som fx ”Bliv klar 
til eksamen”. 

 

Punkt 9 Orientering fra Studieleder/studienævnsformand 

Sagsfremstilling o Opfølgning fra sidste møde: 
- Returmelding fra fagansvarlig Ulla Steen og underviser Per Vestergaard Ander-

sen vedr. evalueringen F2017 af specialiseringsfaget ”Køb og salg af virksomhe-
der og aktier”. 

Referat:  LLM gennemgik returmeldingen. Studienævnet drøftede hvorvidt fagbeskrivelsen 
bør justeres i forhold til, at der undervises i ren økonomi og ikke blot formueretlige elemen-
ter som det fremgår af fagbeskrivelsen.  
 

o Karaktergennemsnit for jurastuderende i hele Danmark (Bilag: mail). 
Referat: LLM gennemgik kort karaktergennemsnittet.  
 

Punkt 6 Nedlæggelse af North Atlantic Law Programme Studieordning samt Advisory Board 

(aftagerpanel) 

Sagsfremstilling Det foreslås at nedlægge North Atlantic Law Programme, tillæg til studieordning ”den juridi-
ske bacheloruddannelse” samt Advisory Board -  se vedhæftede bilag 

Indstilling  

Bilag Oplæg. 

Referat Studienævnsformanden gennemgik oplægget og herefter traf et enigt Studienævn afgørelse 
om at nedlægge North Atlantic Law Programme samt tilhørende Advisory Board.  
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o Indskrivning på bachelor jura udenom KOT (bilag). 
Referat: Efter afholdt møde med studieforvaltningen er der nu truffet afgørelse om, at opta-
gelseskriterierne vedrørende indskrivning uden om KOT træder i kraft den 1.1.19. 
 

o Instituttets samarbejde med diverse Retshjælp i Aalborg: Det er forsat studienæv-
nets holdning, at det skal være politikken, at Juraens Hus alene udlåner lokaler til 
Retshjælp, der er godkendt af Civilstyrelsen. Dette sker for at sikre, at den vejledning 
der bliver udført i lokalerne også er underlagt kvalitetssikring. Det er af stor betyd-
ning, at det kan dokumenteres, at studenterrådgivning er underlagt en synlig og 
omhyggelig kvalitetssikring. Tilsvarende slås alene stillinger op på CV-boosteren, hvis 
den pågældende retshjælp er godkendt af Civilstyrelsen. 

  

Punkt 10 Dispensation (lukket punkt) 

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende klager over afslag om dispensation til at følge fag på kandidatuddannelsen 
pr. 1/2-2018 samt tillige 4. gangs bevilling til Statistik. 

Bilag Sagsudskrift, mailkorrespondance, ansøgning/klage over afslag, studiejournal. 

Referat Studienævnet fastholdt afslag om dispensation til af følge kandidatuddannelsen.  
Studienævnet tager stilling til 4. gangs bevilling til statistik, når den studerende indsender 
ansøgning herom.  

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende søger om dispensation fra deltagelseskravet (studiestartsprøven) jf. eksa-
mensordningens punkt 2.3 – studerende på første studieår skal deltage i alle prøver inden 
udgangen af første studieår.  
Den studerende har ikke rettidigt rettet henvendelse til lægen, hvorfor denne ikke vil udfær-
dige lægeattest. Eksamen fandt sted 8. januar 2018 og den studerende kontaktede lægen 
den 24. januar, idet studiesekretær Birgitte Bisgaard har meddelt på mail, at den studerende 
ikke behøves at tage til lægen på eksamensdagen, da den studerende var syg.  

Bilag Ansøgning samt mailkorrespondance.  

Referat Studienævnet tildelte den studerende dispensation fra deltagelseskravet. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende ansøger om 4. eksamensforsøg vedr. speciale. 

Bilag Sagsudskrift samt ansøgning 

Referat Studienævnet tildelte den studerende 4. eksamensforsøg vedr. speciale. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende søger om 5. eksamensforsøg til faget Dansk & international selskabsskatte-
ret. 

Bilag Sagsudskrift, ansøgning samt studiejournal. 

Referat Studienævnet besluttede at tildelte den studerende om 5. eksamensforsøg til faget Dansk & 
international selskabsskatteret. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende søger om 5. eksamensforsøg til faget Formueret III, skriftlig. 

Bilag Sagsudskrift, ansøgning samt studiejournal. 

Referat Studienævnet besluttede at tildelte den studerende 5. eksamensforsøg til faget Formueret III. 

 

Punkt 11 Klage (lukket punkt)  

Navn 13 navngivne studerende klager i fællesskab over eksaminationsgrundlaget Grundlæggende 
skatteret, ordinær prøve den 11. december 2017. 
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Sagsfremstilling Fakultetet anmoder Studienævnet om udtalelse vedr. klagens indhold. Svarfristen er jf. tele-
fonisk aftale med Janni Holm Bragason forlænget fra den 2. februar 2018 til den 6. februar 
2018. 

Bilag Mail samt klage. 

Referat På grund af inhabilitet forlod Ninna Palm (studievejleder/observatør) mødet. 
Bilag med oversigt over beståelsesprocent for grundlæggende skatteret fra 14/15 og fremad 
udleveret på mødet sammen med udtalelse fra opgavestiller Rune Engberg Christensen. 
LLM gennemgik Rune Engberg Christensens udtalelse. Studienævnet bakker op om Runes 
redegørelse og udtaler i den forbindelse, at længden af rettevejledningen ikke er retningsvi-
sende for, om en opgave har været for svær. Der har været 4 censorer på opgavebesvarel-
serne. Såfremt en opgave ville have været for lang, ville vi have hørt fra censorerne, idet det 
er en del af censorernes opgave at sikre de studerendes retssikkerhed. Studienævnet finder 
ikke opgaven så omfattende, at de studerendes klage kan imødekommes.  Studienævnet 
noterer sig i øvrigt, at det generelt er vigtigt at være opmærksom på længden af eksamens-
opgaver. 

 

Punkt 12 Eventuelt 

Sagsfremstilling  

Indstilling  

Bilag  

Referat Intet af 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. 


