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Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 
Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet,  

den 7. november 2019 kl.: 10.00-12.00, Fib. 4 lokale 1.06.  
Mødet er indkaldt af studienævnsformand Line Bune Juhl. 

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 møderne 16. september 2019 (revideret) samt 7. okto-
ber 2019 

Sagsfremstilling 2 stk. referater fra tidligere Studienævnsmøder skal godkendes. 
Der er foretaget følgende rettelser i referatet fra 16. september 19:  

• slettet følgende tekst i punkt 6, 2. sidste sætning og det som THN anmodede om 
på mødet og slettede med kuglepen ”idet International Privatret nu er placeret på 
Formueret III” 

• tilføjer under punkt 9, idet dette fejlagtigt ikke var ført til referat:  
Normen for kvalitetssikring af interne prøver er halv sats af eksamens varighed. 
Det gælder både intern kvalitetssikring og ved allokering af censor. 
Samme norm ved ordinære eksaminer som ved reeksaminer. 

Indstilling Der indstilles til at Studienævnet godkender de tidligere referater. 
Bilag Referat fra mødet den 16. september og referat fra den 7. oktober (findes på moodle under 

de respektive møder). 
 

Punkt 3 Budget 2020 
Sagsfremstilling Budget 2020 bliver gennemgået i hovedtræk. Der skal til mødet træffes beslutning om 

besparelser.  
Bilag Budget 2020 samt budget 2019 med realiserede tal til dato (udleveres på mødet). 

 

Punkt 4 Normkatalog 
Sagsfremstilling Gennemgang af normkataloget med henblik på at sikre at normerne er tidssvarende. 
Bilag Normkatalog. 

 

Punkt 5 Normfastsættelse  
Sagsfremstilling Der mangler at blive fastsat normer for: 

• At skrive 48-timers hjemmeprøve (forslag fra den fagansvarlige, mindst 
som 5-timers skriftlig prøve) 

• At rette 48-timers hjemmeprøve som eksaminator (forslag fra den fagan-
svarlige, mindst som 5-timers skriftlig prøve) 

• At rette 48-timers hjemmeprøve som censor 
• At foretage online vejledning hvor studerende har indsendt spørgsmål på 

forhånd (forslag fra den fagansvarlige, 1,5 time pr. online vejledningstime) 
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Punkt 6 Evalueringer  – fortsat drøftelse fra mødet 6. juni 2019 vedr. ufornuftige og usag-
lige evalueringer 

Sagsfremstilling Studienævnet bedes foretage generel drøftelse af, hvordan nævnet forholder sig til ufornuf-
tige og usaglige evalueringer – dels i forhold til de studerende men også i forhold til undervi-
serne.   
Det kan oplyses, at der i forhold til implementeringen af det nye koncept for netop evaluerin-
ger, har været et markant fald i kommentarerne.  

Indstilling  
Bilag Ingen. 

 

Punkt 7 Oversigt eksamensklager sommereksaminerne 2019 
Sagsfremstilling Studielegalitet har sendt oversigt over eksamensklager sommereksaminerne 2019 indehol-

dende såvel ordinære som syge- og reeksaminer. 
Indstilling Studienævnet bedes gennemgå oversigten over eksamensklager og drøfte, om der eventuelt 

skal iværksættes tiltag. 
Bilag Oversigt. 

 

 

 

 

• Selskabsret – synopsis plus mundtlig eksamen. Censornormen er pt. ½ t. 
pr. synopsis + ½ t. pr. studerende. 

Studienævnet skal fastsætte normerne. 
Indstilling  
Bilag  

Punkt 8 Fremtidens jurister skal have teknologiforståelse med i rygsækken – artikel bragt 
i Jyllandsposten den 260619 

Sagsfremstilling Studienævnet bedes på baggrund af artiklen i Jyllandsposten drøfte de juridiske uddannel-
ser 

Indstilling  
Bilag  Artikel (pdf fil) 
Referat Punktet flyttes til mødet den 7. november 2019 

Punkt 9 Ansøgning studieordningsændring 
Sagsfremstilling Fagansvarlig Liselotte Madsen søger studieordningsændring på cand.jur.-uddannelsen, gæl-

dende fra efteråret 2020. Faget grundlæggende skatteret erstattes af Skatteret. Modulbe-
skrivelsen er den samme som for HA(jur.)-2018-studieordningen.  

Indstilling  
Bilag  Link til faget i modulbasen. 

Punkt 10 Genovervejelse af meritvurdering (på baggrund af anke)  
Sagsfremstilling  
Indstilling  
Bilag  Skrive fra studiejura, AAU samt 2 sager fra studerende. 

Punkt 11 Ansøgning om pensumændringer 

https://moduler.aau.dk/course/2018-2019/BA-EJ-18-13
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Punkt 12 Orientering fra Studieleder/studienævnsformand 

Sagsfremstilling Kasper Bjerre Hendrup Andersen søger om pensumændring i faget Persondataret. 
 
Bogen ”Den nye Persondataret – Forordning 2016/679 om persondatabeskyttelse, Lov 
502/2018 om databeskyttelse”, 2. udgave, 1. oplag, 2018 af Peter Blume koster – ifølge 
www.djøf-forlag.dk – 550,00 kr. 
  
Kursusfagets tidligere benyttede bog ”Lov om behandling af personoplysninger med kom-
mentarer” af Henrik Waaben, Kristian Korfits Nielsen koster – ifølge www.djøf-forlag.dk – 
1.475,00 kr., men kommer i en opdateret udgave pr. 4. november d.å. med titlen ”Databe-
skyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven med kommentarer”. Sidstnævnte koster – 
ifølge saxo.com – kr. 1.284,95 (studiepris).  
Ansøger har taget udgangspunkt i den første bog, da kursusfaget på AU benytter denne og 
har i den forbindelse hørt godt om den fra de studerende, ligesom jeg synes at den på mere 
pædagogisk måde fremstiller databeskyttelseslovgivningen. 
  
Studienævnet bedes træffe beslutning om, hvilken af de to bøger eller en helt tredje, der 
skal benyttes ifm. kursusfaget. 
 
Ændringen er gældende for foråret 2020. 

Bilag Ansøgning. 
  
Sagsfremstilling Fagansvarlig Thomas Neumann søger om pensumændring Formueret II, jura 

 
Pensum på formueret II omfatter pt. alle kapitler i bogen International Privatret. Det vil sige 
at pensum omfatter: 
- introduktion 
- værneting og fuldbyrdelse 
- lovvalg i kontrakt 
- lovvalg i løsørekøb 
- lovvalg i delikt 
- tingsretligt lovvalg 
 
Da de studerende på jura møder reglerne om domstolenes internationale kompetence i ci-
vilprocessen ønskes kapitlet om værneting og fuldbyrdelse taget ud af pensum. 
Da formueret II nu ikke længere indeholder tingsretlige problemstillinger, da disse er flyttet 
helt til formueret III, ønskes kapitlet om tingsret taget ud af pensum. 
Da formueret II ikke omfatter den almindelige erstatningsret, men kun krav i kontrakt, øn-
skes kapitlet om delikt taget ud af pensum. 
 
Det nye pensum for formueret II jura ønskes godkendt som værende: 
International Privatret (seneste udgave) 
Kapitel 1, introduktion 
Kapitel 3, lovvalg i kontrakt 
Kapitel 4, lovvalg ved køb 
 
Der er en tæt og naturlig sammenhæng mellem de tre ovenstående kapitler og det øvrige 
pensum i formueret II. 
 
Det nye pensum ønskes anvendt fra foråret 2020. 

Bilag  

https://moduler.aau.dk/course/2019-2020/KA-EJ-13-S17
http://www.dj%C3%B8f-forlag.dk/
http://www.dj%C3%B8f-forlag.dk/
https://moduler.aau.dk/course/2019-2020/BA-JU-13-11
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Sagsfremstilling • Opfølgning fra sidste møde: 
  - BA.jur. ny studieordning gældende fra 1/9-2020 

• Thomas Neumann orienterer om ændringer i modulet Formuret II (4. sem. 
Jura, 2. sem ej) (overført fra mødet 7/10) 

• Karaktergennemsnit – de skal ikke kvalitetssikres jf. kvalitetssikringsprocedu-
rerne  

• AAU-valg husk at stemme  i perioden 25.- 28. november 2019. 
Bilag   

 

Punkt 13 Dispensation (lukket punkt) 
Navn N 
Sagsfremstilling Den studerende søger om dispensation fra deltagelseskrav. 
Bilag Sagsudskrift - ansøgning samt bilag. 
  
Navn NN 
Sagsfremstilling Den studerende søger dispensation til at skrive speciale mens hun mangler 2 valgfag  samt 

4. gangs forsøg International Property Law Efterår 2019. 
Bilag Sagsudskrift - ansøgning samt lægeerklæring. 
  
Navn NN  
Sagsfremstilling Den studerende søger om dispensation fra deltagelseskrav. 
Bilag Sagsudskrift - ansøgning. 
  
Navn NN 
Sagsfremstilling Studienævnet bedes træffe beslutning om, hvorvidt ansøger kan optages på cand.merc.jur. 

på grundlag af en Færøsk bacheuddannelse. 
Bilag Bachelorbevis fra Færøernes Universitet. 
  
Navn NN 
Sagsfremstilling Studienævnet bedes vurdere, om ansøgerens HA-jur. er for gammel til optagelse på 

cand.merc.jur. nu (vinter). 
Bilag Studiejournal. 
  
Navn NN 
Sagsfremstilling Den studerende søger om 4. eksamensforsøg til fagene Formueret III samt Markedsret. Sa-

gen er tidligere behandlet på Studienævnsmøde af 2. maj 2019 
Bilag Sagsudskrift - ansøgning, lægeerklæring egen læge dateret 15. maj 2018, lægeerklæring fra 

sygehus dateret 140817, Studienævnets afslag dateret 9. maj, studiejournal SAMT ekstra fil 
fra BSN. 

  
Navn NN 
Sagsfremstilling Den studerende søger om dispensation fra 2-års reglen. 
Bilag Sagsudskrift - følgemail til ansøgning, ansøgning og afgørelse 4. eksamensforsøg Køberet og 

Obligationsret, lægeerklæring, ny ansøgning 
  
Navn NN 
Sagsfremstilling Ansøgning om 4. eksamensforsøg til grundlæggende skatteret. 
Bilag Sagsudskrift - ansøgning samt lægelig dokumentation. 
  

https://www.aauvalg.aau.dk/
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Navn NN 
Sagsfremstilling Ansøgning om dispensation fra deltagelseskravet på 1. studieår. 
Bilag Sagsudskrift - ansøgning samt dokumentation. 

 

Punkt 14 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. 
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