
DAGSORDEN 
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet 

Mandag den 3. december 2018 kl.: 09.00-12:00, NJV 6B lokale 1.02 inkl. morgenbrød  

Mødet er indkaldt af studienævnsformand Liselotte Madsen. 

PBL-koordinator Line Bune Juhl deltager i mødets 3. punkt. Ligeledes deltager fuldmægtig Julie Ahlstrøm 

Tougaard 

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. 

 

Punkt 2 Godkendelse af referat fra mødet den 1. november 2018 

Sagsfremstilling Referat fra tidligere Studienævns møder skal godkendes.  

Indstilling Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat. 

Bilag Referat fra mødet den 1. november 2018. 

 

Punkt 3 PBL i Studieordningerne – generel drøftelse. Line Bune Juhl deltager i dette punkt 

Sagsfremstilling Som led i arbejdet med at integrere progressive PBL-læringsmål i vores studieordninger, har 
PBL-akademiet udarbejdet en række spørgsmål, som vi kan lade os inspirere os af: 

 
1. Hvilke specifikke PBL-kompetencer er centrale i forhold til uddannelsens kompeten-

ceprofil, som definerer målet med uddannelsen? 
2. Hvordan foreskriver vi den ønskede progression frem mod hver af de ønskede kom-

petencer? Hvilke skridt må de studerende nødvendigvis tage, for at kunne udvikle 
netop denne kompetence? 

3. Hvilke progressive læringsmål kan opstilles for at vise, hvordan den enkelte kompe-
tence gradvis, skridt for skridt, er opnået gennem uddannelsen? 

a. Hvilke læringsmål, som støtter op omkring disse kompetencer, indgår alle-
rede i studieordningen? 

b. Hvilke allerede igangværende aktiviteter findes, som støtter op omkring 
disse kompetencer og som ikke allerede nu indgår eksplicit i studieordnin-
gen? 

c. Hvilke PBL læringsmål ønsker studienævnet at fremme yderligere, og hvor-
dan kan dette synliggøres i studieordningens læringsmål og øvrige tekst? 

4. Hvordan knytter de progressive PBL læringsmål sig til AAU’s PBL strategi og dermed 
til de gældende PBL-principper? 

5. Når læringsmålene er defineret kan man endvidere spørge hvordan de skal udprøves 
– dvs. hvordan kan man undervejs i uddannelsen evaluere, hvorvidt den enkelte 
studerende udvikler sig i ønsket retning? 

 

Indstilling Studienævnet bedes overordnet drøfte, hvordan vi integrerer progressive PBL-læringsmål i 
vores studieordninger. Line Bune Juhl, der er vores PBL-koordinator vil deltage og har input til 
diskussionen. 

Bilag Fil fra PBL Akademiet, mail af 7. november 2018 fra Dekanatsekretariatet (Carina Budum 
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Ertmann), mailkorrespondance samt fil ”Programme design York”. 

 

Punkt 4 Studieskifte HA.jur. til BA.jur pr. 1/9-2019 

Sagsfremstilling Studienævnet bedes drøfte nedenstående spørgsmål fra studievejlederne, der allerede nu får 
spørgsmål til studieskift: 

 Bliver der taget højde for, om den karakter man har opnået i et meritgivende 
fag fylder 5 eller 10 ects? 

 Hvilken karakter regnes der med ved køberet & obligationsret og videregående for-
mueret (de fag der tilsammen giver merit for formueret II), hvis der er givet forskel-
lige karakterer i de to beståede fag eks. 2 og 4 eller 10 og 12? 

 Bliver der ved afgørelse om overflytning kun set på den normative sum eller ses der 
også på om der er pladser på 3. eller 5. semester? 

 Vil skatteret være meritgivende på kandidatuddannelsen? 

Indstilling Studienævnet bedes drøfte studieordningsskifte fra HA.jur. til BA.jur. pr. 1/9-2019. 

Bilag Ingen. 

 

Punkt 5 Flytning til Fibigerstræde 4 pr. 1.2.19 

Sagsfremstilling Rektor Per Michael Johansen informerede i mail af 15. november 2018 kl. ca. 9.00 om den 
økonomiske situation på AAU. Dette har bl.a. affødt, at Juridisk Institut skal flytte fra Niels 
Jernes Vej til Fibigerstræde 4. Auditoriet på NJV 6A bliver ikke længere tilgængeligt. 
Efterfølgende indkaldte dekan Rasmus Antoft til fælles medarbejdermøde kl. 13.00 i et forsøg 
på at redegøre for, hvilken konsekvens det får for SAMF. 
Det får mange konsekvenser for Juridisk Institut, der er velfungerende på såvel studie som på 
forskningssiden.  
Meldingen er stadig meget ny, men det er klart, at det kommer til at påvirke den måde, 
hvorpå vi driver skole og undervisning på i nærmeste fremtid. Det nyligt opbyggede fysiske og 
æstetiske studiemiljø, vil også blive påvirket.  

Indstilling Studienævnet bedes diskutere, hvordan vi samarbejder med vores studenterorganisationer 
og sørger for at holde de studerende tilstrækkeligt underrettede om flytningen 

Bilag Ingen. 

 

Punkt 6 Juridisk Institut skal spare 200.000 kr.  på censorudgifter i 2019 

Sagsfremstilling Juridisk Institut er anmodet om at spare mindst 200.000 kr. på udgifter til censorer i 2019.  

Indstilling Studienævnet bedes gennemgå oversigten over censorudgifter pr. skriftlig eksamen samt 
drøfte hvilke fag der i 2019 (forår og efterår) skal have anden censurform. Studielederen har 
valgt alene at medtage de skriftlige eksamener, da det forekommer at være mindre kompli-
ceret at afholde en skriftlig eksamen uden censor end det vil være for en mundtlig eksamen. 

Bilag Oversigt over censorudgifter pr. skriftlig eksamen samt oversigt over studieordninger med 
eksamensformer. 

 

Punkt 7 Censornormer 

Sagsfremstilling Efter organisationsændringen pr. 1.10.18 er fastlæggelse af censornormer nu placeret ved 
institutterne. Derfor skal Studienævnet godkende nye normer. 

Indstilling Studienævnet bedes tage stilling til, hvorvidt den fremsendte norm kan godkendes og ibrug-
tages.  

Bilag Censortidsnormer for eksterne prøver ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 
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Punkt 8 Frafaldstruede studerende  v/Birte Neve 

Sagsfremstilling Studienævnet bedes drøfte frafaldstruede studerende på baggrund af data trukket via 
QlikView. 

Indstilling  

Bilag Oversigt over antal studerende fordelt på studieretninger. 

 

Punkt 9 Holdning til arrangementer v/Torben Stenberg Sørensen 

Sagsfremstilling Studienævnet bedes drøfte holdningen til arrangementer som fx  Fagseminar i Formueret I, 
Offentligt, Organiseret af ELSA Aalborg.  
Link til arrangementet på Facebook findes lige her. 

Indstilling  

Bilag Mail. 

 

Punkt 10 Censorrapporter sommereksaminerne 2018  - begge censorkorps  

Sagsfremstilling De Erhvervsøkonomiske Censorkorps har fremsendt yderligere 3 censorrapporter for perio-
den feb.-april vedr. syge- og reeksaminerne.  

Indstilling Studienævnet bedes gennemgå censorrapporterne. 

Bilag Flere bilag gemt i mappe på Moodle. 

 

 

Punkt 12 Orientering fra Studieleder/studienævnsformand 

Sagsfremstilling o Opfølgning fra sidste møde 

o Studienævnets økonomi i 2019 

Bilag   

 

Punkt 13 Ansøgning om støtte til ELSA Aalborg studietur 2020 

Sagsfremstilling Ansøgning fra foreningen ELSA Aalborg om økonomisk støtte på kr. 30000 til studietur i 2020. 
Studieturen skal gå til en endnu ubestemt destination i foråret 2020, men da depositum skal 
betales i 2019 ansøges der om støtte for regnskabsåret 2019. 

Indstilling  

Bilag Ansøgning   

 

Punkt 14 Dispensation (lukket punkt) 

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende ansøger om 4. eksamensforsøg til EU Competition Law. 

Punkt 11 Karaktergennemsnit sommereksaminerne 2018 samt de 2 forgående år (1. gangs 
behandlet på mødet den 1. oktober 2018) 

Sagsfremstilling Karaktergennemsnit for samtlige sommereksaminer. Gennemsnit er beregnet særskilt for 
erhvervsjura og jura på hhv. ordinær og reeksamen i sammenlæste fag. Studienævnet gen-
nemgik karaktergennemsnittene på møde den 1. oktober 2018, men fandt fejl i udregnings-
formlen. Fejlen er nu rettet.  

Indstilling Studienævnet bedes på ny gennemgå karaktergennemsnittene. 

Bilag Beregning af karaktergennemsnit – 6 bilag. 2 stk. til Studienævnet, 4 stk. der skal offentliggø-
res for de studerende. 

https://www.facebook.com/ELSAAalborg/
https://www.facebook.com/events/366514117422617/
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Bilag Ansøgning, lægeerklæring samt studiejournal. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende ansøger om 4. eksamensforsøg til Finansieringsteori, 5. sem. HA.jur. 

Bilag Ansøgning, studiejournal, lægeerklæring og mailkorrespondance. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende ansøger om 4. eksamensforsøg til Juridisk Metode. 

Bilag Ansøgning, henvisning vedr. psykologhjælp, lægeerklæring samt studiejournal. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende ansøger om 4. eksamensforsøg til Grundlæggende Skatteret. 

Bilag Ansøgning samt studiejournal. 

 

Punkt 15 Eventuelt 

Sagsfremstilling  

Indstilling  

Bilag  

 

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. 


