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Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Referat af Studienævnsmøde afholdt torsdag den 17. januar 2019 kl.: 10.00-12:00, NJV 8A, lokale 2.09.  
 
Deltagere i mødet: Liselotte Madsen (LLM), Sten Bønsing (SB), Thomas Neumann (THN), Birgit Feldtmann 
(BFE), Torben Steenberg Sørensen (TSS) (erhvervsøkonomi-jura),  Michael Kjærgaard (MKJ) 
 (erhvervsøkonomi-jura), Viktor Haugaard Sandfeld (VHS) (jura), Laura Dalgaard Glintborg (LDG) (jura), 
Ninna Palm (studievejleder/observatør), Janne Rosenskjold  (studievejleder/observatør), Birte Solvej Neve 
(BSN) 
 

Punkt 1 Godkendelse af endelig dagsorden 

Sagsfremstilling Dagsorden skal godkendes af studienævnet. 

Indstilling Dagsorden godkendes af studienævnet. 

Bilag Dagsorden. 

Referat Dagsorden godkendt. Dog med den ændring at punkt 3 udgår grundet sygdom. 

 

Punkt 2 Godkendelse af referat fra mødet den 3. december 2019 

Sagsfremstilling Referat fra tidligere Studienævns møder skal godkendes.  

Indstilling Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat. 

Bilag Referat fra mødet den 3. december 2019. 

Referat Referat godkendt. 

 

 

Punkt 4 Semesterbeskrivelser – 6 stk. 

Sagsfremstilling Studienævnet skal som en del at AAU kvalitetssikringen godkende semesterbeskri-
velserne senest 14 dage inden semesterstart 

Indstilling Studienævnet bedes godkende semesterbeskrivelserne for HA-jur. STO 2013, HA-jur. 
STO 2018, CMJ, BA-jur., CJ samt specialiseringsfagene. 

Punkt 3 Evalueringer på Juridisk Institut – procedurer, faktorer samt nye spørgsmål vedr. 
undervisnings- og semesterevalueringer, spg. relateret til projektvejledning samt 
spg. relateret til studerende i projektorienteret forløb v/Julie Ahlstrøm Tougård 

Sagsfremstilling Evalueringer foretages 2 gange årligt i henhold til evalueringsplan for de juridiske 
uddannelser. 

Indstilling Studienævnet bedes gennemgå og godkende det nye materiale vedr. evaluerin-
gerne.  

Bilag 4 stk. bilag 

 Faktorer medtænkt i udarbejdelse af nye spørgsmål – til orientering 

 Procedure for undervisnings- og semesterevalueringer på Juridisk Institut 
samt forslag til nye spørgsmål relateret til undervisnings- og semestereva-
lueringer  

 Spørgsmål relateret til projektvejledning 

 Spørgsmål til studerende, der har indgået i et projektorienteret forløb (kun 
til intern brug). 

Referat Punktet aflyses grundet sygdom, punktet sættes på til næste møde. 
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Bilag 6 stk. semesterbeskrivelser. 

Referat Studienævnet godkendte samtlige fagbeskrivelser. 

 

Punkt 5 Normer 

Sagsfremstilling Studerende har krav på at skrive bachelorprojekt alene. Derfor skal der fastsættes 
norm til eksaminatorer, som skal eksaminere et bachelorprojekt, der bliver ikke givet 
vejledning. Altså til de bachelorer, som har valgt at skrive alene, og dermed fravalgt 
vejledning. 

Indstilling Studienævnet bedes tage stilling til normstørrelsen.  

Bilag Ingen 

Referat Studienævnet overlader fastsættelse af norm til at skrive projekt alene til Studielede-
ren. 

 

 

Punkt 7 Orientering fra Studieleder/studienævnsformand 

Sagsfremstilling o Opfølgning fra sidste møde 
o Censornormer – godkendelse efter organisationsændring pr. 1/10-18 
o Driftsøkonomi – ekstra ordinært udbud 
o Ekstraordinært udbud af eksaminer 
o Orientering om senest afholdte aftagerpanelmøder 

Bilag   

Referat o Opfølgning fra sidste møde 
Ikke noget at følge op på fra sidst 

o Censornormer – godkendelse efter organisationsændring pr. 1/10-18 
LLM – i forbindelse med omorganiseringen på AAU, er Studiet blevet bedt om at 
tage stilling til hvorvidt der ønskes at oprette nye/andre censornormer end de nu-
værende. Studieledere har svaret, at studierne ønsker at anvende og beholde de 
nuværende normer. Studienævnet er enig i den beslutning.  

o Driftsøkonomi – ekstra ordinært udbud 
SN har tidligere besluttet at udbyde eksamen i Driftsøkonomi I ekstra ordinært i 
sommer eksamensperioden, hvilket ikke bliver nødvendigt, da samtlige studerende 

Punkt 6 Udvælgelseskriterier for optagelse af jurastuderende og erhvervsjurastuderende 
2019 – ønsker Juridisk Institut at fasthold nuværende kriterier og deres indbyrdes 
vægtning. 

Sagsfremstilling Optagelseskontoret v/Morten Haugaard Timmermann anmoder om svar på, om Ju-
ridisk Institut fastholder udvælgelseskriterier (og deres indbyrdes vægtning), der 
skal gælde i forbindelse med Optagelsen 2019 og kvote 2 behandlingen, når der er 
flere kvalificerede ansøgere end studiepladser til rådighed på første år af bachelor-
uddannelsen i jura og erhvervsjura. Svarfrist 7. december. 

Indstilling Studieleder Liselotte Madsen har meldt retur på høringen. Studienævnet oriente-
res herom. 

Bilag Mail af 20. november 2018 fra Optagelseskontoret samt tilhørende 2 stk. bilag (op-
tagelseskriterier 2018 for såvel J som EJ)). 

Referat Studielederen har svaret at uddannelserne fastholder de nuværende udvælgel-
seskriterie, hvilket studienævnet var enig i. 
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på 1. semester har bestået eksamen. Denne glædelige nyhed er delt på Instituttets 
Facebook side.  

o Ekstraordinært udbud af eksaminer 
Før hver eksamensperiode skal studielederen i samråd med Studienævnet beslutte 
om der ønskes ekstra ordinær udbud af eksaminer er ikke er i den givne eksamens-
termin. Studielederen har besluttet, at set ud fra et økonomiske perspektiv, bliver 
der ikke udbudt ekstra ordinære eksaminer næste eksamens termin.  

o Orientering om senest afholdte aftagerpanelmøder 
Der har været afholdt aftagerpanelmøde for erhvervsjurastudiet (den 7. januar 
2019), hvor der bl.a. blev diskuteret ny studieordning for cand.merc.jur.-uddannel-
sen. Aftalerpanelet kom med flere spændende forslag til nye fag samtidig med at 
de pointerede vigtigheden af, at være meget skarp i profilen. Profilen kan bl.a. styr-
kes via obligatoriske fag eller ved fx at lave nogle toninger, hvor de studerende kan 
tone deres uddannelsesprofil i en bestemt retning. Panelet så en høj værdi i, at de 
studerende skal have mere gruppearbejde, da de ser et perspektiv i forhold at de 
studerende får træning i samarbejdsrelationer, hvilket anses som projektledelse og 
som er en kompetence de studerende skal beherske på arbejdsmarkedet. Mødet 
var alt i alt konstruktiv og givende fra et meget engageret panel.  

 

Punkt 9 Eventuelt 

Sagsfremstilling  

Indstilling  

Bilag  

Referat Tusinde tak for indsatsen til afgående medlemmer i SN, Laura og Michael som medlemmer 
og Ninna som studievejleder.  

 

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. 


