REFERAT
Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn
Referat af studienævnsmøde afholdt: Mandag den 1. oktober 2018 kl.: 09.30-12:00, NJV6B lokale 1.02
Deltagere i mødet: Liselotte Madsen (LLM), Sten Bønsing (SB), Thomas Neumann (THN), , Birgit Feldtmann
(BFE), Torben Steenberg Sørensen (TSS) (erhvervsøkonomi-jura), Viktor Haugaard Sandfeld (VHS) (jura),
Laura Dalgaard Glintborg (LDG) (jura), Ninna Palm (studievejleder/observatør), Birte Solvej Neve (BSN).
Yderligere deltog Joan Yde under mødets punkt 3 vedr. karaktergennemsnit.
Afbud: Malene Gram, Michael Kjærgaard og Janne Rosenskjold.
Punkt 1
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
Referat

Godkendelse af endelig dagsorden

Punkt 2
Sagsfremstilling
Indstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 27. august 2018 (september mødet aflyst)

Bilag
Referat

Punkt 3
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
Referat

Dagsorden skal godkendes af studienævnet.
Dagsorden godkendes af studienævnet.
Dagsorden.
Dagsordenen godkendt med følgende ændringer:
Punkt 4 eksamen udbydes S2019 og ikke som anført S2018
Punkt 7. Studieordningsændringen vedr. Dansk og international selskabsskatteret udsættes.

Referat fra tidligere Studienævns møder skal godkendes.
Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat. Dog med Steen Bønsings ændring, at der under punkt 9 (Stirling) tilføjes ”Studienævnet besluttede, at der generelt
kan gives merit for ”undergraduate modules” til cand.jur.”
Referat fra mødet den 27. august 2018.
Referatet inkl. ovenstående ændringer godkendt.

Karaktergennemsnit sommereksaminerne 2018 samt de 2 forgående år v/Joan
Yde

Karaktergennemsnit for samtlige sommereksaminer. Gennemsnit er beregnet særskilt for
erhvervsjura og jura på hhv. ordinær og reeksamen i sammenlæste fag.
Studienævnet bedes gennemgå karaktergennemsnittene.
Beregning af karaktergennemsnit.
Joan Yde præsenterede karaktergennemsnittene for sommereksaminerne.
Tabellerne er QlikView-baserede
Følgende data er sorteret fra:
• Resultater med U og EJ, idet disse bedømmelser påvirker gennemsnittet uhensigtsmæssigt
• Ikke relevante eksaminer på studieordning 2013 og koder
• De gamle valgfag, hvor man skulle vælge emne (man kan ikke trække dataene over
med emne i noget der kan sammenlignes)
• Generel databehandling, hvor fx data har stået forkert i stads mv. er sorteret fra.
Der er 2 dokumenter til Studienævnet:
1 fra ordinær eksamen fra 2016-2018
1 fra syge- og reeksamen fra 2016-2018
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Der er 4 dokumenter til de studerende:
1 fra ordinær for Jura
1 fra syge- og reeksamen for Jura
1 fra ordinær for Erhvervsjura
1 fra syge- og reeksamen for Erhvervsjura
Studienævnet konkluderede, at der var en fejl i sammentællingen vedr. faget videregående
forvaltningsret.
Derfor skal der ske kvalitetskontrol på udregningerne og punktet behandles igen til næste
Studienævnsmøde.

Punkt 4
Sagsfremstilling

Indstilling
Bilag
Referat

Punkt 5
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
Referat

Punkt 6
Sagsfremstilling

Særligt vedr. eksamen i Driftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi I
Studienævnet orienteres om, at Studielederen i henhold til reglerne om udbud af eksamen
har besluttet at udbyde eksamen S2019 i Driftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi I (som er placeret på erhvervsjurauddannelsens 1. semester), med begrundelse om, at
denne eksamen skal være bestået for at kunne deltage i eksamen i faget ”Driftsøkonomi,
industriøkonomi, samfundsøkonomi II og eksternt regnskab” på studiets 2. semester.
Her til er det en betingelse at de studerende der ikke har bestået eksamen, da der jf. eksamensordningen er deltagelseskrav.
Ingen.
Studienævnet drøftede problemstillingen. Studienævnet traf beslutning om, at ekstraordinær ordinær eksamen udbydes til S2019, tids nok i forhold til at de studerende der endnu
ikke har bestået eksamen kan nå at komme til eksamen og få deres afløsningsopgave bedømt og komme til eksamen i fag Driftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi II.

Orientering vedr. indførsel af karakterkrav på 4 i dansk A på bacheloruddannelserne i Jura og Erhvervsøkonomi-Jura (fortsat fra mødet 020518)
Studienævnet orienteres om Prorektors afgørelse vedr. de to ansøgninger om indførsel af
karakterkrav på 4 i dansk A på bacheloruddannelserne i Jura og Erhvervsøkonomi-Jura.
Mail af 120918 fra Studieservice, områdeleder Helle Thomsen.
Studelederen orienterede Studienævnet om, at Prorektor Inger Askehave har meddelt, at
hun ikke vil godkende de to ansøgninger vedr. indførsel af karakterkrav på 4 i dansk på
HA.jur og BA.jur, da hun ikke finder belæg for effekten ved at indføre dette begrænsende
karakterkravet.
Studielederen udtrykte bekymring om denne beslutning og har på den baggrund fremført
flere argumenter overfor pro-rektor om hvorfor det er vigtigt bl.a. også i forhold til konkurrence vilkår (bl.a. har KU et krav om min 7 i dansk på BA.jur.). Pro-rektor har besluttet at
indstille til at indstillingen bliver drøftet i Strategisk Uddannelsesråd.

Studiestartsevaluering 1. semester
Studiesekretariatet har foretaget studiestartsundersøgelse af 1. semester, idet der i år på
baggrund af tidligere års overordnede studiestartsevalueringer (den der er udarbejdet af
AAU) er foretaget ændringer i forhold til studiestarten:
- nyt tiltag: FEJ har afholdt ”Åbent Hus” arrangement 30. august 2018
- hjemmesiderne studiestart.aau.dk udvidet til at indeholde pensumoversigt mm.
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Indstilling
Bilag
Referat

Punkt 7
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
Referat

Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
Referat
Punkt 8
Sagsfremstilling

Indstilling
Bilag
Referat

- infomail fra studiesekretæren er udbygget samt
- moodleundervisningen er foretaget af tutorerne på hold
Studienævnet bedes gennemgå evalueringen.
Spørgsmål og svar i ét bilag.
Studienævnets referent og studiesekretær for 1. semestrene Birgitte Bisgaard gennemgik
evalueringen. Spørgeskemaet blev sendt ud til 219 studerende. 92 studerende har gennemført besvarelsen. Svarprocenter er hermed 42 procent.
Dog er det desværre langt fra alle spørgsmålene samtlige 92 studerende har svaret på.
Alt i alt en flot evaluering med som altid er der plads til forbedringer. Det bør overvejes til
studiestarten E2019 fx at udarbejde Moodle guide til såvel undervisere som til de studerende. Underviserne skal vide, at der kun sendes notifikationsmail til de studerede, når der
sendes mail fra generelle informationer og ikke, hvis der fx oploades slides. Det skal tydeliggøres for de studerende, at de finder fx lektionsplaner inde på de respektiver kurser - enten
i oversigt eller under generelle informationer.
Der kan bl.a. også ske yderligere forbedringer af moodleundervisningen.

Anmodning om studieordningsændringer
Markedsret:
Fagansvarlig Torsten Bjørn Larsen ansøger om tilladelse til at ændre pensum og fagbeskrivelse i faget Markedsret fra E2019. Der er ny lærebog i faget.
Studienævnet bedes drøfte det ansøgte.
Ansøgning samt udkast til ny fagbeskrivelse.
Studienævnet gennemgik ansøgningen. Den højde forberedelsesfaktor skyldes forberedelse
i overensstemmelse med PBL-principperne. De studerende skal fremadrettet læse pensum
og være forberedt inden forelæsningerne. Derimod vil fokus på forelæsningerne være på
gennemgang af cases.
Studienævnet imødekom anmodningen.
Dansk og international selskabsskatteret:
Fagansvarlig Liselotte Madsen anmoder om studieordningsændring vedr. Dansk og International selskabsskatteret.
Udleveres på mødet.
Punktet udskydes til et senere møde.

Ansøgning om pensumændring
Selskabsret:
Fagansvarlig Gitte Søgaard ansøger under henvisning til erfaringerne med første års delvise
omlægning af undervisningen i faget, om tilladelse til at ændre pensum i faget.
Det foreslås, at bogen Valg af virksomhedsform udgår af pensum og erstattes af det noget
kortere kapitel i Werlauffs Selskabsret om samme emne.
Herefter bliver pensum i faget i givet fald:
• Erik Werlauff, Selskabsret, nyeste udgave
• Andre materialer - op til 50 sider: offentliggøres med links, filer eller henvisninger
på Moodle.
Ansøgning
Studienævnet godkendte det ansøgte.

REFERAT
Sagsfremstilling

Indstilling
Bilag
Referat
Sagsfremstilling

Indstilling
Bilag
Referat

Punkt 9
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Punkt 10
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Eksternt regnskab:
Fagansvarlig Henrik Find Fladkær anmoder om pensumændring i faget. Begrundelsen for
ændring i pensum er, at ”vi ud fra eksamensopgaverne kan se, at de studerende har vanskeligt ved de grundlæggende teknikker i regnskab, så det fylder mere. Desuden er varelager
kommet på pensum. Det der er der trukket ud er de 2 kapitler som vedr. finansiering, der
var et overlap med finansieringsfaget, som ligger senere i deres studieordning”.
Yderligere pensumbog: Andersen, M., & Rohde, C. (2010). Introduktion til virksomhedens
bogføring og regnskab.
Ansøgning.
Studienævnet godkendte det ansøgte.
Køb – del af Køberet- og obligationsret på HA.jur og Formueret II BA.jur:
Fagansvarlig Thomas Neumann ønsker udvidelse af pensum med 90 sider, idet fagets indhold internationaliseres sådan at de studerende introduceres for de danske regler der gælder for internationale løsørekontrakter. Der er nær sammenhæng med fagets øvrige pensum i både indenlandske køb og obligationsret. Internationaliseringen bygger videre på den
viden de studerende har opnået tidligere på studie om indenlandsk aftaleret og kan udbygges yderligere på valgfaget Advanced International Contract Law.
50 sider stammer fra Clausen, Edlund og Ørgaard, Købsretten (2018), hvilken allerede er
pensum.
40 sider stammer fra Thomas Neumann, Internationale Løsøreaftaler (2015), hvilket er et
nyt materiale på uddannelsen.
Ansøgning.
Studienævnet godkendte udvidelsen til yderligere sammenfattende ca. 90 sider til pensum
inkl. den nye bog ”Internationale Løsøreaftaler”.

Orientering Budget 2019 v/Birte Neve
Budget for 2018 bliver gennemgået i hovedtræk.
Budget.
BSN udleverede og gennemgik budget 2019 med enkelte justeringer. Budgettet for 2019 ligger pt. med et underskud af flere forskellige årsager bl.a:
Det har vist sig, at STÅ-beregningen er påvirket i negativ retning, idet optaget E2019 er reduceret til 115 studerende på BA.jur. og 104 studerende på HA.jur. Hidtil har der været ekstraoptag beregnet på de sidste 3 års frafald – dette er ikke sket i år.
Desuden har er der foretaget nogle udmeldelser af studerende på bacheloruddannelserne
og på 1. semester på kandidatuddannelserne, hvilket efterfølgende viste sig ikke at være
studerende der ønskede udmeldelser, derfor er udmeldelserne blevet annulleret igen, dog
er ikke alle noget at blive rettet inden den 1. oktober.
BSN oplyste at der på baggrund af budget 2019 er indkaldt til ekstraordinær møde i såvel
Fællesudvalg (FU) og Institutrådet (IR) dags dato.
Studienævnet godkendte det gennemgåede budget.

Orientering fra Studieleder/studienævnsformand
o
o

Opfølgning fra sidste møde
Skrivehjælp til specialestuderende

o

Opfølgning fra sidste møde

REFERAT
o

o
o

Punkt 11
Navn
Sagsfremstilling

Bilag
Referat

Skrivehjælp til specialestuderende: Studielederen henledte opmærksomheden på,
at Institut for Læring og Filosofi tilbyder ekstra hjælp til specialestuderende, såfremt disse ikke har bestået.
Juridisk Institut tilbyder også bistand fra Line Bune Juul. Dog kræver dette ikke, at
de studerende skal dumpe først.
Samtlige semestre er nu orienteret personligt fremmøde af de studerende medlemmer af studienævnet vedr. arrangementet Company Meet´n Greet den 9. oktober 2018 jf. aftale på et tidligere Studienævnsmøde.
Studiesekretær Hanne Kragh deltager i netværksmøde i Estland ”Nord Law Plus”
den 11. & 12. oktober 2018.

Dispensation (lukket punkt)
NN
Den studerne ansøger om særlige vilkår til vinterens mundtlige eksaminer, således:
• hun placeres som nr. 3 eller 4 studerende på eksamensplanen
• ønsker at spørge de først eksaminerede hvordan censor og eksaminator er samt
• ønsker 5-10 minutters længere eksaminationstid.
Ansøgning, lægeerklæring samt studiejournal.
Studienævnet tildelte den studerende særlige vilkår til eksamen som nr. 4 på
eksamensplanen samt tillæg af tid inden eksaminationerne påbegyndes, således hun får tid
til at samle sig.

Navn
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

NN
Den studerende ansøger om 4. eksamensforsøg til finansieringsteori 5. semester.
Sagsudskrift, studiejournal samt ansøgning.
Studienævnet gav afslag på ansøgningen.

Navn
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

NN
Den studerende søger om 4. eksamensforsøg til kandidatspeciale.
Sagsudskrift, ansøgning samt lægelige oplysninger.
Studienævnet vil anmode den studerende om at indsende komplet lægeerklæring,
hvorefter der træffes afgørelse på delegation.

Navn
Sagsfremstilling

NN
Den studerende søger særlige vilkår til vintereksamen:
• Grundlæggende skatteret samt aflevering af opgave på svensk (skr.)
• Virksomhedsoverdragelse (mdt.)
• Fast ejendom (mdt.)
Sagsudskrift, ordblindhedserklæring og ansøgning
Studienævnet tildeler den studerende særlige villkår alene til den skriftlige prøve på samme
vikår som tidligere skriftlige eksaminer samt den studerende vil til de mundtlige prøver få
tilbudt at få spørgsmålet læst op.

Bilag
Referat

Navn
Sagsfremstilling

Bilag
Referat

NN
Den studerende søger særlige vilkår til vintereksamen:
• Retsvidenskabsteori
• Forvaltningsret
• Økonomistyring
Sagsjournal, ansøgning og lægeerklæring.
Sagen er allerede behandlet på delegation, hvorfor Studienævnet ikke behandlede sagen.
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Punkt 12
Sagsfremstilling

Indstilling
Bilag
Referat

Eventuelt
VHS henleder opmærksomheden på, at andre Institutter og Studentersamfundet fortsat
anvender betegnelsen ”RUS” i forbindelse med Studiestarten. Den Judiske Skole er ikke at
bruge betegnelsen ”RUS” men Studiestart. LLM er i gang med denne problematik og vender
tilbage.
LLM: Skal vi arrangere foredrag og hvad vil de studernde nævnsmedlemmer foreslå?
VHS:Forsvarsadvokat Michael Juul Schmidt
SB: Højesteretsdommer Kristian Korfits Nielsen, Kristian Thulesen Dahl (cand.merc.jur fra
AAU).
TSB: GDPR v/Victor Garcia eller Hjernemadsen
Gode ideer kan sendes til BSN og LLM.

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.

