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Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Referat af studienævnsmøde afholdt: Onsdag den 2. maj 2018 kl.: 09.00-12:00, NJV. 6A, 1.02  

Deltagere i mødet: Liselotte Madsen (LLM), Sten Bønsing (SB), Thomas Neumann (THN), Torben Steenberg 
Sørensen (TSS) (erhvervsøkonomi-jura), Michael Kjærgaard (MKJ) (erhvervsøkonomi-jura) Laura Dalgaard 
Glintborg (LDG) (jura), Viktor Haugaard Sandfeld (VHS) (jura), Janne Rosenskjold (studievejle-
der/observatør), Birte Solvej Neve (BSN).  
 
Afbud:  Birgit Feldtmann, Ninna Holm Palm. Michael Kjærgaard ankom ved mødets 2. punkt. 

Punkt 1 Godkendelse af endelig dagsorden 

Sagsfremstilling Dagsorden skal godkendes af studienævnet. 

Indstilling Dagsorden godkendes af studienævnet. 

Bilag Bilag er oploadet på moodle. 

Referat Vedr. punkt 4: Det er kun rapporten AAU EØ 2017-18 2 11-01 der vedrører HA.jur. Dagsorden 
ellers godkendt. 

 

Punkt 2 Godkendelse af referat fra mødet den 4. april 2018 

Sagsfremstilling Referat fra tidligere Studienævns møder skal godkendes.  

Indstilling Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat. 

Bilag Referat fra mødet den 4. april 2018. 

Referat Referatet af 4. april 2018 godkendt. 

 

Punkt 3 Oversigt eksamensklager vintereksaminerne 2017/2018 

Sagsfremstilling Fakultetet har sendt oversigt over eksamensklager vintereksaminerne 2017/2018. Fakultetet 
har bekræftet, at oversigten indeholder såvel ordinære som syge- og reeksaminer. 

Indstilling Studienævnet bedes gennemgå oversigten over eksamensklager vedr. vintereksaminerne 
2017/2018 og drøfte om der skal iværksættes eventuelle tiltag. 

Bilag Oversigt fra Fakultet. 

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

Punkt 4 Censorrapporter vintereksaminerne 2017/2018  vedr. begge censorkorps. 

Sagsfremstilling Studienævnet bedes gennemgå censorrapporterne fra De Erhvervsøkonomiske Censorkorps 
samt Censorformandskabet for Jura 

Indstilling Studienævnet bedes gennemgå censorrapporterne 

Bilag 8 stk. dokumenter i alt (2 stk. jura og 6 stk. erhvervsøkonomi-jura) 

Referat Det juridiske censorkorps: 
Studielederen orienterede om, at det er nyt, at Censorformandskabet for Jura benytter digi-
tal allokering og via det system evalueringer. Efter gennemgang af rapporterne er Studie-
nævnet enige om, at det fremadrettet ønskes, at modtage rapporter, hvor opmærksomheds-
punkterne er markeret – gerne som fra det erhvervsøkonomiske censorkorps. Der var i cen-
sorrapporterne en del fejl, hvor fagene stod med forkerte undervisere. Det blev fra studie-
nævnets side pointeret, at det er vigtigt, at rapporterne er overskuelige og retvisende. Det er 
ikke tilfældet på nuværende tidspunkt. Budskabet videreformidles til censorsekretariatet.  
Der var også en mistanke om, at visse censorer havde indtastet forkert. Som opfølgning på 
negativ respons har der, som stikprøve for de negative besvarelser, været sendt forespørgsel 
til censor Erik Steen Matzen Hansen der havde svaret ”ikke tilfredsstillende” ved 3 stk. eksa-
miner (Statsorganerne, Virksomhedsoverdragelse samt Fast Ejendom) men udeladt at kom-
mentere nærmere. Censor har bekræftet at dette beror på en fejl, idet han har været tilfreds 
med eksaminerne.  
I rapporten vedr. BA.jur. anfører censor Lars Lindencrone Petersen at, ”det forhold, at svar-
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Punkt 6 Rapporter fra taskforces under Studiemiljørådet 

Sagsfremstilling Studiemiljørådet har i foråret 2017 udarbejdet en strategi for studiemiljø. Strategien adskiller 
sig fra andre strategier på AAU ved i høj grad at være baseret på indsatser, hvor de studeren-
de bidrager med deres perspektiv på de udfordringer, som AAU står over for. Strategien er 
udarbejdet med udgangspunkt i resultaterne fra den seneste studiemiljøundersøgelse (2016) 
og har tre fokusområder:  Studiearbejdspladser, Digital understøttelse af læring og 
Kommunikation med de studerende. 
For hvert fokusområde er der nedsat en taskforce, hvis formål er at tilvejebringe et videns-
grundlag om de studerendes perspektiver på de tre områder, som kan omsættes til konkret 
handling på AAU´s fakulteter og i Fælles Service.  
Resultatet af taskforcenes arbejde blev i ultimo 2017 og primo 2018 offentliggjort i rapporter, 
som I hermed får tilsendt til orientering. I opfordres til at inddrage rapporternes resultater i 
studienævnsarbejdet, når I fremadrettet behandler emner om kommunikation, studiemiljø 
eller digitalisering. 
Studielederne har modtaget de tre rapporter og er blevet bedt om at forholde sig konkret til 
rapporten fra Taskforce for studiearbejdspladser.   

Indstilling Studienævnets medlemmer bedes læse rapporter forud for drøftelse på mødet.  

Bilag Fremsendelsesmail fra Studierådsformand, prorektor Inger Askehave samt 3 rapporter. 

Referat Studienævnet diskuterede rapporterne:  
Digital Understøttelse af læring:  
Juraens Hus kan udbygge aktiv læring ved bl.a. at indføre kahoot i undervisningen, optimere 
visse PowerPoints, således de ikke er mangelfulde og/eller for lange. Minimere brugen af 
word-dokumenter, idet de ikke er gode ifm. undervisningen, mener de studerende.  
Undervisere og studerende bør lave forventningsafstemning ift. brugen af Moodle. I den 
forbindelse blev antallet af mails fra studiesekretariatet drøftet. Ikke anledning til æn-

mulighederne vedrørende spørgsmålet Fag- og målbeskrivelse er anført omvendt i forhold til 
samtlige øvrige spørgsmål, skyldes interessen i at sikre, at folk læser, inden de udfylder:-)”.  
Studienævnet anbefaler, at censorsekratariatet overvejer at ”vende spørgsmålene” på sam-
me måde igennem alle spørgsmålene 
Det erhvervsøkonomiske censorkorps: 
Studienævnet gennemgik relevante rapporter. Det er kun rapporten ”AAU EØ 2017-18 2 11-
01 der vedrører HA.jur.” der er relevant.   
Som opfølgning på respons vedr. eksaminationstiden på synopsis inkl. mundtlig individuel 
eksamen oplyste LLM, at studiesekretariatet i skrivende stund er i gang med at revidere ret-
ningslinjerne vedr. synopsis. 

Punkt 5 Indmeldelse af forslag til ønsker fra uddannelsesinstitutionerne om ændringer i 
eksisterende uddannelser 

Sagsfremstilling Såfremt Studienævnet har ønske om at ændre i en eksisterende uddannelses titel, takstind-
placering, normeret studietid, fastsat maksimumramme for optag, specifikke adgangskrav, 
karakterkrav og sprogkrav eller har andre ønsker til adgangsbekendtgørelserne eller andre 
bekendtgørelser, bedes disse være mailet Fakultetskontoret senest 15. maj 2018 med en 
kort begrundelse for ønsket. 

Indstilling Studienævnet bedes drøfte emnet herunder også eventuelt skærpelse af karakterkravene på 
begge uddannelser. 

Bilag Ingen. 

Referat LLM har kigget på andre universiteters adgangskrav er. Bilag med karakterkrav fra AU, SDU, 
KU samt CBS vedr. HA.jur. og BA.jur udleveret.  
Studienævnet enige om karakterkravene skærpes på begge bacheloruddannelser: 
HA.jur.: 4 i dansk samt alle andre fag skal være bestået med minimumskarakteren 2. 
BA.jur.: 4 i dansk samt alle andre fag skal være bestået med minimumskarakteren 2. 
Der rettes kontakt til Fakultetet vedr. korrekt specifikation af, hvorvidt dansk-karakteren er 
vedr. skriftlig, mundtlig eller kombination vedr. dansk.  Der er frist for indgivelse af ændringer 
den 15. maj. Ændringen træder i kraft pr. 2021. 
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dring/minimering idet det er relevant information der distribueres. Studerende opfordres til 
at tjekke mails dagligt.  
THN henleder opmærksomheden på, at de studerende bør benytte sikre web tekstbehand-
lingsprogrammer og fx ikke google docx, da de derved giver google adgang til data. 
Kommunikation med de studerende:  
Det blev i rapporten understreget, at det er vigtigt for de studerende at de kender pensum 
mv. i god tid før semesterstart 
Studienævnet opfordrer til, at underviserne laver forventningsafstemning ift. til de studeren-
de – især ved studie- og semesterstart. Studiesekretariatet forsøger stadig at offentliggøre 
pensumlisterne så hurtigt som muligt, men retningslinjerne er at de skal ligge klar senest klar 
3 uger før semesterstart. I forhold til Studiestarten forsøges orientering om Moodle at ske i 
mindre grupper ved hjælp af tutorerne.  
Studiearbejdspladser: 
Intet at berette, idet det nye studiemiljø netop er indviet på Niels Jernes Vej. Se yderligere 
her: http://www.law.aau.dk/nyheder/nyhed/nyt-studiemiljoe-i-juraens-hus.cid356189. 

 

Punkt 7 Ansøgning om pensumændring ”Dansk og international selskabsskatteret”. 

Sagsfremstilling Studienævnet skal diskutere adgangskrav for optagelse på jura og erhvervsjurastudiet. 

Indstilling Fagansvarlig, Liselotte Madsen, ansøger om pensumændring for faget ”Dansk og internatio-
nal selskabsskatteret”. Der ansøges om ændring af pensum til bogen ”International skatte-
ret”, 4. udgave, der netop er udkommet. Bogen udgives hos KarnovGroup og er skrevet af 
Aage Michelsen, Anders Nørgaard Laursen og Anja Svendgaard Dalgas. 
Den nuværende lærebog er på mange måder forældet, idet den er fra 2013. 

Bilag Ansøgning 

Referat Studienævnet godkendte det ansøgte. 

 

Punkt 7a Ansøgning om pensumændring / ombytning af tingsret og særlige emner vedr.  
fagene ”Formueret II og Formueret III”. 

Indstilling Fagansvarlige Anders Ørgaard, Gitte Abrahamsen, Søren Sandfeld samt Thomas Neumann 
anmoder om mindre ændring af fagene Formueret II (4. sem jura) samt Formueret III (5. sem. 
jura) – ombytning af tingsret og særlige emner. 
Ændringer ønskes iværksat på jurauddannelsen således: 
Nyt pensum og ’Særlige obligationsretlige emner’ på 4. semester fra F2019 
Nyt pensum og ’Indledning til tingsret’ på 5. semester fra E2019. 

Bilag Ansøgning samt 2 stk. fagbeskrivelser. 

Referat Studienævnet godkendte det ansøgte.  

 

Punkt 8 Orientering fra Studieleder/studienævnsformand 

Sagsfremstilling  Opfølgning fra sidste møde – intet.  

 Afgørelse eksamensklage Grundlæggende Skatteret: 
Referat: Klagen er afgjort 9. april 2018. Klageren fik ikke medhold. 

Bilag  

 

Punkt 9 Dispensation (lukket punkt) 

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende søger om dispensation for deltagelseskrav på 1. studieår – helt konkret fage-
ne Strafferet og Straffeproces samt Folkeret og statsforfatningsret 2. sem. 

Bilag Sagsudskrift, ansøgning, lægeerklæring, studieplan samt studiejournal. 

Referat Studienævnet tildelte den studerende dispensation fra deltagelseskravet for 1. studieår.  

 

http://www.law.aau.dk/nyheder/nyhed/nyt-studiemiljoe-i-juraens-hus.cid356189
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Punkt 10 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. 


