REFERAT
Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn
Referat af studienævnsmøde afholdt: Onsdag den 4. april 2018 kl.: 10.00-12:00, NJV. 6A, 1.02.
Deltagere i mødet: Liselotte Madsen (LLM), Sten Bønsing (SB), Thomas Neumann (THN), Birgit Feldtmann
(BFE), Torben Steenberg Sørensen (TSS) (erhvervsøkonomi-jura), Laura Dalgaard Glintborg (LDG) (jura),
Viktor Haugaard Sandfeld (VHS), Ninna Palm (studievejleder/observatør), Janne Rosenskjold (studievejleder/observatør), Birte Solvej Neve (BSN).
Ikke til stede: Michael Kjærgaard (erhvervsøkonomijura)
Sten Bønsing ankom til mødet under punkt 8.
Punkt 1
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
Referat

Godkendelse af endelig dagsorden

Punkt 2
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
Referat

Godkendelse af referat fra mødet den 5. februar 2018

Punkt 3
Sagsfremstilling
Indstilling

Oversigt eksamensklager vintereksaminerne 2017/2018

Bilag
Referat

Punkt 4
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
Referat

Dagsorden skal godkendes af studienævnet.
Dagsorden godkendes af studienævnet.
Dagsorden.
Dagsoden godkendt med den ændring, at punkt 3 udsættes til næste møde.

Referat fra tidligere Studienævns møder skal godkendes.
Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat.
Referat fra mødet den 5. februar 2018.
Referatet af 5. februar 2018 er godkendt.

Studienævnet bedes gennemgå oversigten over eksamensklager vedr. vintereksaminerne
2017/2018 og drøfte om der skal iværksættes eventuelle tiltag.
Oversigt oploades på Moodle når modtaget fra Fakultetet.
Punktet udsættes til næste møde, idet oversigten ikke er modtaget fra Fakultetet.

Karaktergennemsnit vintereksaminerne 2017/2018 samt de 2 forgående år.
Karaktergennemsnit for fagene vinter 2017/2018 er trukket for 1., 3., 5. og 7. semester. Gennemsnit er beregnet særskilt for erhvervsjura og jura i sammenlæste fag.
Studienævnet konstaterede ved sidste møde, at der manglede karakter vedr. mundtlig Aftale
og erstatningsret. Derfor udsattes punktet.
Karakterstatistikker obligatoriske fag vintereksaminer 2015/2016 og 2016/2017 (ligger på
Moodle under mødet 28. februar 2018). Karaktergennemsnit for vintereksaminerne for
2017/2018 er under udarbejdelse – oploades straks den er færdig.
Karaktergennemsnit er oploadet på moodle. Dog mangler fagene Erstatnings- og aftaleret
samt Formueret I. Disse behandles på næste møde.
Studienævnet havde ikke særlige bemærkninger til karaktererne andet end at det foreslås at
der eventuelt kunne indføres afleveringsopgaver i faget Markedsret, for at forbedre de studerende til den skriftlige eksamen.
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Punkt 5
Sagsfremstilling

Ansøgning om pensumændring i ”Økonomistyring”, 3. sem. EJ
Fagansvarlig anmoder om pensumændring i ”Økonomistyring”. De to lærebøger er uændrede, men et par artikler om Balanced scorecard og Activity based costing er taget ud, da overlappet til bogens kapitler var for stort. Til gengæld har vi tilføjet et uddrag fra en anden lærebog vedr. traditionel activity based costing, hvilket er et godt supplement til lærebogens
fremstilling af Activity based costing modellen. Derudover har vi fjernet et uddrag fra Horngrens lærebog og i stedet tilføjet litteratur vedrørende total cost of ownership hvor de nuværende lærebøger ikke er så stærke.
Samlet set er det nedenstående pensum vi ønsker godkendt (som sagt er de to gennemgående lærebøger uændrede):







AKMY: Atkinson, A., R. S. Kaplan, E. A. Matsumura & S. Mark Young. (2012). Management Accounting, International edition, 6. udgave (udvalgte kapitler).
A&R: Andersen, M. & C. Rohde. (2007). Virksomhedens økonomistyring, 4. udgave.
(udvalgte kapitler).
Uddrag fra: Bhimani, A. et al. (2008). Management and cost accounting, 4th edition,
Harlow, UK: Prentice Hall, s. 341-360.
Zachariassen, F. og Bürkland, S. (2015), Total Cost of Ownership -hvad koster din leverandør? Børsens Ledelseshåndbøger (4.6).
Hurkens, K. et al. (2006), Total Cost of Ownership in the Services Sector: A case
study, The Journal of Supply Chain Management, Vol. 42, No. 1, s. 27-37.
Uddrag fra: Hawawini, G. & C. Viallet. (2011). Finance for Executives – managing for
value creation. 4. udgave, s. 17-25.
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Mail.
Studienævnet imødekom det ansøgte.

Punkt 6
Sagsfremstilling

Brugen af studiejournaler v./Viktor Haugaard Sandfeld

Indstilling
Bilag
Referat

Punkt 7
Sagsfremstilling

Referat

Studienævnet bedes diskutere anonymisering af studiejournaler ved behandling af dispensationssager.
Studienævnet bedes overveje og eventuelt beslutte, om der skal ske en udvidet anonymisering af studiejournaler til brug for behandling af ansøgninger om dispensation og hvor omfattende anonymiseringen bør være.
Eksempler på anonymiserede studiejournaler.
VHS gennemgik eksemplerne på de anonymiserede studiejournaler.
Studienævnet drøftede forslaget, men traf beslutning om at fortsætte som hidtil. Den fulde
studiejournal kan eventuelt påvise, at der er yderligere mangler i forhold til andre fag. I disse
tilfælde har Studienævnet ofte givet flere dispensationer end til det konkret ansøgte eller
gjort den studerende opmærksom på, at der skal ansøges om yderligere.

Orientering fra Studieleder/studienævnsformand
o
o
o
o
o

o

Opfølgning fra sidste møde.
Kvote 2 kriterierne – fortsat fra mødet 280218 (hvorfor frivilligt arbejde ikke medtages i helhedsvurderingen).
Statistik optagelse kandidatuddannelse.
Opfølgning fra sidste møde.
Kvote 2 kriterierne – fortsat fra mødet 280218 (hvorfor frivilligt arbejde ikke medtages i helhedsvurderingen). Referat: LLM fastholder, at frivilligt arbejde pt. ikke kan
medtages i helhedsvurderingen, men at kvote 2 kriterierne tages op ved lejlighed.
Statistik optagelse kandidatuddannelse. Referat: Der er optaget følgende på kandidatuddannelserne: Jura: 146 ansøgere (10% optages via KOT 2) EJ: 40 ansøgere
(10% optaget via KOT 2)
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Punkt 8
Navn
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Dispensation (lukket punkt)
NN

Navn
Sagsfremstilling

NN

Bilag
Referat

Den studerende ansøger om betinget optagelse på kandidat trods mangel på 20 ECTS.
Sagsudskrift, studiejournal samt ansøgning.
Studienævnet traf beslutning om, ikke at give dispensation til betinget optag på cand.jur. til
1.2 (foråret), men godkendte betinget optagelse til efteråret pr. 1.9 (efteråret) på betingelse
af, at faget selskabsret bestås og den studerende alene mangler at bestå civilproces på 10
ECTS fra BA.jur.

Den studerende søger om forlænget besvarelsestid til sommerens eksaminer samt søger om
at få udleveret spørgsmål i engelsk valgfag aftenen inden eksamen.
Sagsudskrift, ansøgning samt studiejournal.
Studienævnet drøftede forskellige løsningsmuligheder. Fagansvarlig har til BSN oplyst at
eksamensspørgsmålene ikke er offentlige for de studerende. Studienævnet traf beslutning
om, at eksaminator/censor læser spørgsmålet op for den studerende, hvorefter eksaminationen påbegyndes.
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Sagsfremstilling
Bilag
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NN
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Sagsfremstilling
Bilag
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NN
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Sagsfremstilling
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Bilag
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Navn
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Punkt 9
Navn
Sagsfremstilling

Den studerende søger 6. eksamensforsøg Dansk og international selskabsskatteret.
Sagsudskrift, ansøgning samt studiejournal.
Der er til mødet udleveret nyt bilag med udtalelse fra læge.
Studienævnet traf beslutning om at give afslag på det ansøgte.

Den studerende søger særlige vilkår til sommerens mundtlige eksamen vedr. Selskabsret.
Ansøgning og studiejournal.
Studienævnet traf beslutning om, at tildele særlige vilkår, således at den studerende kan
eksamineres alene i den mundtlige individuelle del af eksamen.

Den studerende ansøger om særlige vilkår til sommerens eksaminer. Hun ansøger om: Yderlige tid, at sidde alene i et lokale, adgang til lydbog.
Sagsudskrift, ansøgning og studiejournal.
Der er til mødet udleveret nyt bilag med udtalelse fra psykolog.
Studienævnet traf beslutning om tildeling af særlige vilkår, således den studerende sidder i
lokale uden andre studerende.

NN
Den studerende søger dispensations til 5. eksamensforsøg til faget dansk og international
selskabsskatteret.
Ansøgning og studiejournal.
Studienævnet traf beslutning om at give afslag på det ansøgte.

Klage (lukket punkt)
NN
Fakultetskontoret anmoder om studienævnets udtalelse omkring eksamensgrundlaget vedr.
skriftlige reeksamen i Dansk og international selskabsskatteret afholdt den 22. februar 2018
og bedømt den 7. marts 2018. Klagen indgives på grundlag af indholdet af den stillede eksamensopgave, information/oplysninger fra forelæser om indholdet af pensum, herunder hvilke emner der vil blive eksamineret i til eksamen.
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Klage. Yderligere bilag uddelt til mødet.
Det skal præciseres, at Fakultetskontoret anmoder om Studienævnets udtalelse omkring
eksamensgrundlaget ift det er oplyst om pensum til eksamen.
Studienævnet gennemgik klage samt partshøringssvar fra underviser og opgavestiller og
censor. Studienævnet var enige om at bakke op om undervisers/opgavestillers forklaring på
den stillede opgave og fandt ikke, at den stillede opgave var udenfor pensum.

Punkt 10
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
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Eventuelt

FEJ fremviser kort den nye hjemmeside www.fej-aalborg.dk. Studienævnet har ydet tilskud til
den nye hjemmeside, der lettere håndterer indmelding af nye medlemmer, tilmeldinger og
betalinger til arrangementer (krypteret handelsportal).

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.

