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Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 

 

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet 

Mandag den 16. september 2019 2019 kl.: 10.00-14.00, Fib. 4 lokale 1.06  (inkl. frokost) 

Mødet er indkaldt af studienævnsformand Liselotte Madsen. 

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 6. juni 2019 

Sagsfremstilling Referat fra tidligere Studienævns møder skal godkendes 

Indstilling Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat 

Bilag Referat fra mødet den 6. juni 2019 

 

Punkt 3 Ny studienævnsformand pr. 1/10-19 samt udgåede medlemmer  

Sagsfremstilling Studienævnet orienteres om, at studielektor Line Bune Juhl indtræder som formand for Det 
Juridiske Studienævn pr. 1/10-19.  Nuværende formand, professor MSO Liselotte Madsen, 
forsætter som medlem af Studienævnet. Ændringen i formandskabet udløser ikke valg. 
Dette fordi det ordinære valg afholdes til november. 
I tillknytning hertil kan det oplyses, at næstformand Viktor Haugaard Sandfeld har færdig-
gjort sit studie. OBS de studerende skal derfor konstituere ny næstformand. 
Endelig skal det oplyses, at Christopher Friis Christiansen – valgt for Erhvervsjura, men stu-
dieskiftet til jura -  har mistet valgretten. Han er derfor ikke længere valgbar i det ”repræ-
sentationsområde”, hvor han er valgt. Idet der ikke er en suppleant, må pladsen stå tom 
indtil næste valg 

Indstilling  

Bilag Ingen 

 

Punkt 4 Udkast til ny studieordning BA.jur. 2020 – fortsat fra mødet 6/6-19 

Sagsfremstilling Et udvalg har udarbejdet et forslag til ny studieordning for BA.jur. 

Indstilling Studienævnet bedes videredrøfte udkastet til ny studieordning fra sidste møde, hvor Line 
Bune Juhl gennemgik udkast til ny studieordning  

Bilag Udkast til studieordning BA.jur. 2020 (4 bilag)  

 

Punkt 5 Ansøgning om studieordningsændringer 

Indstilling Jf. AAUs strategi for PBL skal Studienævnet drøfte og godkende nedenstående ansøgninger 
om ændringer i modulbeskrivelserne, der herefter udløser Studieordningsændringer. 
Med mindre andet er anført er der tale om implementering af PBL-læringsmål i studieord-
ningen 
Studienævnet bedes tage stilling til, hvordan det håndteres, hvis ikke alle moduler har ind-
sendt ansøgning. 
Følgende moduler har indsendt ansøgning: 
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Juridisk Metode 
Familieret og arveret 
Folkeret og Grundrettigheder 
Statsorganerne 
Forvaltningsret jura 3. sem 
Forvaltningsret EJ 4. sem 
Formueret I 
Formueret II 
Formueret III 
Forbrugerret 
EU-ret 
Retsvidenskabsteori 
Barnet i familieretten 
Mediation 
Bevisret 
Forsikringsret 
Entrepriseret 
Lejeret 
Udvidet konkurs og rekonstruktionsret 
Erhvervserstatningsret 
Praktisk aftaleret 
Casebaseret international skatteret 
Selskabsskatteret 
Skatteret 
Civilproces 
EU-consumer law 
Advanced International Contract Law 
International Refugee Law 
International Human Rights Law 
Public International Law 
Products Liability 
Udlændingeret 
Nordisk Processpil om Menneskerettigheder 
Personskadeerstatning 
Socialret 
Videregående straffeproces 
Socialret børn og unge 
Politiret 
Children´s Rights 
Videregående forvaltningsret 

Punkt 6 Stillingtagen til at give merit for Formueret II (Køberet og obligationsret) HA.jur.,  
2. sem. til Formueret II på BA.jur. 4. semester v/Thomas Neumann 

Sagsfremstilling Studienævnet bedes drøfte, hvorvidt der kan gives merit 

Indstilling  

Bilag   
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Punkt 11 Orientering fra Studieleder/studienævnsformand 

Sagsfremstilling o Opfølgning fra sidste møde 
o Bemandingsnotat (2 dokumenter) 
o Retskravet til optagelse på kandidatuddannelserne forlænget til 3 år (bilag)  
o KOT optag 2019 
o Årets underviser SAMF – frist for kandidatindstilling 4. november 2019 
o Henvendelser om krænkelse af ophavsretten 
o Ændrede regler om valg til Aalborg Universitets styrende organer (valgregler) (bi-

lag) 

Punkt 7 Norm til faget EU-ret vedr. klyngevejledning 

Sagsfremstilling Normen til faget er i anvendelse men der mangler at blive truffet beslutning om, hvad der 
gives for klyngevejledning  

Indstilling Studienævnet bedes fastlægge norm for, hvad der skal gives til klyngevejlederne 

Bilag  Fagansvarlig Marie Jull Sørensen fremsender forslag til norm inden mødets afholdes 

Punkt 8 Ekstraordinær udbud eksaminer til vintereksamen v/Birte Neve 

Sagsfremstilling Studienævnet orienteres om udbud af eksaminer vedr. moduler på HA.jur. 2013-studieord-
ningen. Opsamling på de studerende der pt. ikke har bestået modulerne, der jo ikke læn-
gere udbydes 

Indstilling  

Bilag  Oversigt moduler HA.jur. sto 2013 

Punkt 9 Kvalitetssikring/kommentering af skriftlige eksamensopgaver (udspringer af mø-
det 2/5-19: Gennemgang af censorrapporter) – fortsat fra mødet den 6/6-19 

Sagsfremstilling Studienævnet traf på mødet den 6/6 beslutning om:  
Ved prøver med ekstern censur, er det allerede sådan at den fagansvarlige skal sørge for at 
eksamensopgaven kvalitetssikres af censor i faget. Efter af studienævnet ved tidligere møde 
(031218) har ændret en del af prøverne fra eksterne censur til en intern prøve, er der op-
stået et behov for at tage stilling til, hvordan kvalitets sikringen skal foregå.  
Der blev drøftet vigtighed at kvalitetssikring af eksamensopgaverne.  
SN traf beslutning om at få interne prøver kvalitetssikret ved ekstern censor. Den fagansvar-
lige skal have oplyst information om censor hurtigt som muligt efter allokering 

Indstilling Studienævnet bedes præcisere beslutning fra sidste møde vedr. kvalitetssikringen af interne 
prøver 

Bilag Oversigt eksaminer sommer/vinter, interne og ekstern censur samt normskema  
Timesats pr. 010419 (link) 
Eksamensordning AAU (link) 

Punkt 10 De Erhvervsøkonomiske Censorkorps: Censorrapport vintereksaminerne 
2018/2019 samt årsrapport 

Sagsfremstilling De Erhvervsøkonomiske Censorkorps har fremsendt 2 stk. censorrapporter for perioden 1. 
november 2018 – 31. januar 2019 – de første 3 sider 
Tillige er årsrapporten modtaget. Rapport og årsrapport vedr.  Censorsekretariatet for juri-
diske universitetsuddannelser blev gennemgået på mødet den 2. maj 2019 

Indstilling Studienævnet bedes gennemgå censorrapport samt årsrapport 

Bilag Censorrapport samt årsrapport 

https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/513/513183_timesatser_010419.pdf
https://www.studieservice.aau.dk/digitalAssets/639/639752_eksamensordning-for-aalborg-universitet-01.09.2019.pdf
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Punkt 12 Dispensation (lukket punkt) 

Navn NN 

Sagsfremstilling Ønske om at skrive speciale i efteråret trods manglende to valgfag samt ekstra ordinært ud-
bud af Int. Property law som en vintereksamen. Den studerende er løbet tør for forsøg i fa-
get Int. Property law 

Bilag Ansøgning 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende søger dispensation for deltagelseskrav og beståelseskrav 

Bilag Sagsudskrift, ansøgning, dokumentation SU, lægelige oplysninger samt studiejournal 

 

Punkt 13 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. 


