REFERAT
Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn
Referat af studienævnsmøde afholdt: Fredag den 1. juni 2018 kl.: 09.00-11:00, NJV. 8A, 2.09
Deltagere i mødet: Liselotte Madsen (LLM), Sten Bønsing (SB), Thomas Neumann (THN), Torben Steenberg
Sørensen (TSS) (erhvervsøkonomi-jura), Michael Kjærgaard (MKJ) (erhvervsøkonomi-jura), Ninna Palm (studievejleder/observatør), Janne Rosenskjold (studievejleder/observatør), Birte Solvej Neve (BSN).
Afbud: Birgit Feldtmann, Laura Dalgaard Glintborg
Ankommer senere til mødet: Viktor Haugaard Sandfeld (ankom til punkt 2) samt Birte Neve (punkt 8)
Punkt 1
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
Referat

Godkendelse af endelig dagsorden

Punkt 2
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
Referat

Godkendelse af referat fra mødet den 2. maj 2018

Punkt 3
Sagsfremstilling

Frafaldstruede studerende v/Birte Neve

Indstilling
Bilag
Referat

Dagsorden skal godkendes af studienævnet.
Dagsorden godkendes af studienævnet.
Dagsorden.
Studienævnet godkendte den udsendte dagsorden, dog:
 med ændringer i rækkefølgen, idet BSN ankommer senere.
 punkt 7 bør præciseres: Bestemmelsen om at bachelorprojekter og kandidatspecialer kan skrives alene modarbejder PBL som AAU arbejder efter. Studienævnet bedes
drøfte dette.

Referat fra tidligere Studienævns møder skal godkendes.
Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat.
Referat fra mødet den 2. maj 2018.
Studienævnet godkendte referat af 2. maj 2018.

Studienævnet skal drøfte frafaldstruede studerende på baggrund af data trukket via
QlikView.
Oversigt over antal studerende og fordeling på studieretninger.
2 gange årligt følges op på de frafaldstruede studerende. Oversigten trækkes via QlickView.
Studerende mellem 5 og 15 ECTS bagud kategoriseres som ”gule”.
Studerende mere end 15 ECTS bagud kategoriseres de som ”røde”.
Idet samtlige fag i Juraens Hus er 5 eller 10 ECTS bliver de studerende hurtigt forsinkede i
studiet i forhold til denne måling.
De ”Gule” studerende henvises til studievejlederne. De ”Røde” tilbydes samtale med BSN og
henvises tillige til studievejlederne.
BSN gennemgik oversigten over frafaldstruede studerende. En del af de frafaldstruede er
gengangere, hvorfor opfølgningen allerede er i gang. Uagtet dette fremgår de stadig i statistikken i indeværende periode.
Udviklingen i, hvor mange frafaldstruede studerende vi har er, at antallet er stigende men
ikke alarmerende. Der er ingen forklaring på stigningen. BSN har undersøgt afbrudte/frafaldne studerende vedr. 1. sem. ved at tage telefonisk kontakt. Der er intet i forhold til
studiet og dets opbygning der har dannet grundlag for frafaldet.
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Punkt 4
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
Referat

Semesterbeskrivelser E18
Jf. retningslinjerne for kvalitetssikring på AAU ”Procedure for semesterbeskrivelser” skal
semesterbeskrivelser godkendes af Studienævnet senest 14. dage før semesterstart.
Studienævnet bedes gennemgå og godkende semesterbeskrivelserne for HA-jur. og BA-jur.
Idet Studienævnsmødet i august ligger under 14 dage før semesterstart bringes punktet i
Studienævnet på nuværende tidspunkt.
5 stk. semesterbeskrivelser (oploades snarest muligt).
5 stk. semesterbeskrivelser godkendt, med den bemærkning, at semesterbeskrivelsen vedr.
den nye studieordning HA.jur. skal tilrettes for så vidt angår beskrivelsen af faget Formueret I
(aftaleret/erstatningsret).

Punkt 5

Karaktergennemsnit aftaleret og erstatningsret/formueret I – fortsat fra Studienævnsmøde af 4. april 2018.

Sagsfremstilling

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 bedes gennemgå karaktererne vedr. det sammenlæste fag Aftaleret og erstatningsret (1. sem. HA.jur.) samt Formueret I (1. sem. BA.jur.).
Det være sig såvel mundtlige som skriftlige karakterer.
2 stk. bilag (oploades snarest muligt)
Karaktergennemsnit godkendt. Dog er er det konstateret, at specialiseringsfaget ”Socialret –
børn og unge” mangler. Derfor sættes punktet på igen til næste møde.

Indstilling
Bilag
Referat

Punkt 6
Sagsfremstilling

Censorrapporter vintereksaminerne 2017/2018 - yderligere rapporter fra De Erhvervsøkonomiske censorkorps feb.-april vedr. syge- og reeksaminer .
De Erhvervsøkonomiske Censorkorps har fremsendt yderligere 3 censorrapporter for
perioden feb.-april vedr. syge- og reeksaminerne.

Indstilling
Bilag
Referat

Studienævnet bedes gennemgå censorrapporterne.
3 stk. dokumenter
Studienævnet gennemgik kort reeksaminerne vedr. de 5 konkrete HA.jur.-fag og fandt intet
at bemærke.

Punkt 6a
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
Referat

Antal studiepladser BA.jur. 3. semester

Punkt 7
Sagsfremstilling

Drøftelse af justering af vejledning på bachelorprojekt og kandidatspecialer.

Indstilling

Statistik udleveres på mødet.
Der udleveres ingen bilag til mødet.
BSN oplyste, at der er 115 pladser på BA.jur. Pt. indskrives der mere en 115 idet er påregnes
frafald.
Der er ingen pladser til optag på HA.jur. 3. semester. pr. 3. september 2018.

Studienævnet skal drøfte og godkende vejledningstimer, anbefalinger til gruppestørrelse
samt retningslinjer for vejledning..
Bestemmelsen om, at bachelorprojekter og kandidatspecialer kan skrives alene modarbejder
PBL-modellen som AAU arbejder efter. Hvordan håndterer vi det? Studienævnet bedes drøfte
dette.

REFERAT
Bilag
Referat

Bilag udleveres på mødet.
Der er ikke udleveret bilag til dette punkt.
Studienævnet diskuterede, at ændringen af eksamensbekendtgørelsen, hvorefter studerende
har ret til at udarbejde bachelorprojekter og kandidatspeciale enkeltvis, strider mod PBLprincipperne, som indgår som en del af AAU´s strategi. Det er studienævnets opfattelse, at vi
skal motivere de studerende til at skrive flere sammen på bachelorprojekter og evt. også på
specialer. Vælger en studerende at skrive alene, vil det betyde, at der alene tilbydes meget
begrænset vejledning.

Punkt 8
Sagsfremstilling

Revidering af ”Retningslinjer for procedurer ved eksamen”

Indstilling
Bilag
Referat

Punkt 9
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag
Referat

Studienævnet bedes gennemgå retningslinjerne. Studienævnet bedes særligt drøfte:
 Hvor meget tid der kan gives ekstra til eksamen i forbindelse med fejl i eksamensopgaven?
 Ikke-registrerede studerende. Bør de studerende afvises til eksamen, såfremt de ikke har eksamenstilmeldt sig? Dette sker nu ved de fuldt digitaliserede reeksaminer.
Studienævnet bedes gennemgå retningslinjer.
Gældende retningslinjer.
Studienævnet var enige om, at:
 der ved eventuel fejl i eksamensopgave (uanset størrelse) som minimum skal gives
15 minutter, som det er anført i gældende retningslinjer
såfremt de studerende IKKE har eksamenstilmeldt sig rettidigt, afvises de til eksamen.
De studerende på 1. & 2. semester bliver automatisk eksamenstilmeldt jf. eksamensordnings
punkt 2.2., så drøftelsen vedrører ikke dem.
Fremadrettet mailer studiesekretærerne ud til 3. semester på begge studieretninger og minder dem på, at de skal huske at eksamenstilmelde sig.
Studiesekretariatet orienterer fortsat de studerende om, at de skal tjekke antallet af prøver i
Digital Eksamen stemmer overens med de fag, der følges. Dette sker i forbindelse med, at
eksaminerne synliggøres i Digital eksamen.

Overførsel af karakterer til censorer i Digital eksamen
Digital eksamen har fået en ny funktion som betyder, at den første bedømmer kan vælge at,
angive karakterer for alle bedømmere på prøven. Det betyder, at de øvrige bedømmere ikke
behøver at taste karaktererne i DE, de skal blot verificere, at de er enige og så klikke ”Indberet”. Studiesekretæren bestemmer om bedømmerne skal have denne mulighed til rådighed.
Digital eksamen anbefaler, at dette kun aktiveres efter aftale med bedømmerne.
Som der sker nu taster såvel censor som eksaminator begge karakterer. Er der ikke overensstemmelse i det indtastede, blokerer digital eksamen for karakterfrigivelse indtil de to indtastninger er ens.
Studiesekretariatet udtrykker bekymring i forhold til denne funktion. Der er en sikkerhed for
de studerende at både eksaminator og censor taster den voterende eksamenskarakter og
dermed sikre at der ikke sker fejl i selve indtastningen. Dette gør sig også gældende i forhold
til den mundtlige eksamen, dog kan den voterede karakter indtastes umiddelbart efter eksamen og dermed kan indtastningen godkendes af begge ved en indtastning og derfor kan
overføres og efterfølgende godkendes i dette tilfælde være knap så risikofyldt. Funktionen er
oprettet i et forsøg på at lette indtastningen for eksaminator og censor.
Studienævnet bedes tage stilling til anvendelses af denne nye funktion.
http://www.de.aau.dk ”Nyt i digital eksamen pr.19.04.2018” publiceret 20.04.18
Et enigt Studienævn traf beslutning om, at den nye funktion af kvalitets- og sikringsmæssige
hensyn ikke tages i brug hverken på mundtlige eller skriftlige eksaminer.
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Punkt 10
Sagsfremstilling

Orientering fra Studieleder/studienævnsformand
o

Opfølgning fra sidste møde
Referat: Intet at referere.

o

Skærpelse af karakterkrav HA.jur. og BA.jur. Der er modtaget nu modtaget svar fra
Fakultetet vedr. specifikation af dansk-karakteren (fortsat fra mødet 2. maj 2018).
Referat: Der er kommet svar fra Fakultetet: Det er den samlede karakter der er gældende.

o

Eksamen Statistik 4. sem. HA.jur. afholdes med intern censur.
Referat: Studienævnsformanden oplyste Studienævnet om, at eksamen i ”Statistik”,
4. sem. HA.jur. til sommereksamen skal besvares på papir, samt at karaktergivningen
der er en kombination af projekt (ekstern censur) samt mpc (intern censur), afholdes
med intern censur alene.

Punkt 11
Navn
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Dispensation (lukket punkt)

Punkt 12
Sagsfremstilling
Indstilling
Referat

Eventuelt

NN
Den studerende ansøger om 4. forsøg i Videregående formueret.
Sagsudskrift, ansøgning, studiejournal, mailkorrespondance.
Studienævnet traf beslutning om, ikke at tildele den studerende 4. eksamensforsøg i Videregående formueret.

VHS:



MKJ:


TSB:


Vedr. studieforbedrende miljø - de studerende efterlyser bedre indeklima
med lavere temperaturer. LLM oplyste, at dette er taget til efterretning samt
at arbejdsmiljøsektionen allerede har anmeldt dette til campus service.
Markedsret: Kan der oprettes studenterinstruktioner til dette fag? VHS retter selv henvendelse til den fagansvarlige.

Kan Virksomhedsoverdragelse (Ehlers) vægte som økonomiske ECTS.? LLM
følger op dette.

Skatteretlige engelsksproglige specialiseringsfag. Kan specialiseringsfaget
Transferpricing oprettes som engelsksproget fag? LLM følger op på dette.

Ninna Holm Palm:
 Vedrørende synopsis eksamen. Som studerende går man ud fra, at synopsis
er 3-5 sider. Der er åbenbart mulighed for flere sider, men så burde de hedde miniprojekt. LLM oplyser, at der arbejdes pt. på retningslinjer for synopsis. Disse udmeldes, når arbejdet er tilendebragt.
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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.

