REFERAT
Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn
Referat af Studienævnsmøde afholdt mandag den 7. oktober 2019 2019 kl.: 13.00-15.00, Fib. 4 lokale 1.06
Deltagere i mødet: Line Bune Juhl (LBJ), Sten Bønsing (SB), Birgit Feldtmann (BFE), Thomas Neumann
(THN), Josephine Athena Østergaard (JAØ) (jura), Kristian Lykke Kristensen (KLK) (jura, suppleant), Caroline
Amalie Hertil (CAH) (erhvervsøkonomi-jura suppleant), Amanda Angela Mygind (studievejleder/observatør)
og Birte Solvej Neve (BSN).
Afbud til mødet Torben Steenberg Sørensen (TSS) (erhvervsøkonomi-jura) og Magnus Ellermann (studievejleder/observatør)
Studiesekretær Joan Yde deltager under punkterne 4 og 5.
Du bør læse følgende: Bilag på Moodle.
Punkt 1
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
Referat

Godkendelse af endelig dagsorden

Punkt 2
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag

Godkendelse af referat fra mødet den 16. september 2019

Referat

Studienævnet godkendte referat af 16. september 2019 med ændringen i punkt 6, at ”idet
International Privatret nu er placeret på Formueret III” slettes.

Punkt 3

Introduktion til det at være medlem af Det Juridiske Studienævn tavshedspligt
samt forretningsorden

Sagsfremstilling

Studienævnsformand Line Bune Juhl introducerer nye medlemmer (indkaldte suppleanter)
om at være studerende i Det Juridiske Studienævn samt oplyser vedr. tavshedspligt mv.
Forretningsorden samt link til dokument om tavshedspligt og fortrolighed i studienævnet
findes på moodle under ”Det Juridiske Studienævns arbejdsredskaber”,

Indstilling
Bilag
Referat

Punkt 4
Sagsfremstilling

Dagsorden skal godkendes af studienævnet.
Dagsorden godkendes af studienævnet.
Dagsorden.
Studienævnet godkendte dagsordenen.

Referat fra tidligere Studienævns møder skal godkendes.
Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat.
Referat fra mødet den 16. september 2019.

Ingen.
LBJ bød officielt velkommen til Kristian Lykke Kristensen (KLK) (jura, suppleant) og Caroline
Amalie Hertel (CAH) (erhvervsøkonomi-jura suppleant). De nye medlemmer er opfordret til
at orientere sig i dokumenterne ”forretningsorden” og ”tavshedspligt”. LBJ gjorde opmærksom på, at eventuelt afbud skal meddeles til sekretariatet.

Normfastsættelser
Studienævnet bedes fastsætte generelle normer under hensyntagen til de nye retningslinjer
for synopsis, miniprojekt af supplerende karakter samt miniprojekt af primær karakter samt
vejledningsnormer.
Eksamensnormer:
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Synopsis (3 sider)
Eksaminator
Censor
Miniprojekt – supplerende rolle (10-17 sider)
Eksaminator
Censor
Miniprojekt – primær rolle (15-30 sider)
Eksaminator
Censor
Vejledningsnormer:
Normerne sættes ud fra det enkelte modul, alt efter hvilken form og mængde for vejledning
der tilbydes. Det drejer sig pt. om følgende fag
-

Statsorganerne (3 dage á 6 timer, projektskrivningsdage, ingen forberedelse til vejleder)
EU-ret (14 timers klyngevejledning, læsning og forberedelse af feed back mv). Jf. oplæg
er normen 2,5 time pr. time.
Organisationsteori & videnskabsteori (E19) (8 timers klyngevejledning, læsning og forberedelse af feed back mv). Det er aftalt med Liselotte Madsen inden semesterstart at
normen 1,5 time pr. time.

Til næste studieår skal der tages stilling til
Erhvervsjuridisk rådgivning (F20)
Marketing og strategi (E20)

Indstilling
Bilag
Referat

Fagansvarlig Marie Jull Sørensen har fremsendt forslag til vejledningsnorm vedr. EU-ret.
Studienævnet drøftede og fastsatte normerne for hhv. eksamen og vejledning. Eksamensnormerne for eksamen skal være ensartet mens vejledningsnormerne er fagspecifikke.
Studienævnet fastsatte følgende normer:
Eksamensnormer:
Synopsis (3 sider)
Eksaminator: 30 min pr. synopsis og 20 min pr. studerende.
Censor: 20 min. pr. synopsis og 20 min. pr. studerende.
Miniprojekt – supplerende rolle (10-17 sider)
Eksaminator: 3 timer pr. projekt og 20 min. pr. studerende.
Censor: 30 min. pr. projekt og 20 min. pr. studerende.
Miniprojekt – primær rolle (15-30 sider)
Eksaminator: 4 timer pr. projekt og 20 min. pr. studerende.
Censor: 1 time pr. projekt og 20 min. pr. studerende.
Vejledningsnormer:
Normerne fastsættes ud fra det enkelte modul alt efter hvilken form og mængde for vejledning der tilbydes. Det drejer sig pt. om følgende moduler:
-

Statsorganerne (3 dage á 6 timer, projektskrivningsdage, ingen forberedelse til vejleder):
2 timer pr. time.
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-

-

EU-ret (14 timers klyngevejledning, læsning og forberedelse af feed back mv). Jf. oplæg er normen 2,5 time pr. time.
2,5 time pr. time.
Organisationsteori & videnskabsteori (E19) (8 timers klyngevejledning, læsning og forberedelse af feed back mv). Det er aftalt med Liselotte Madsen inden semesterstart at
normen 1,5 time pr. time.
2 timer pr. time.

Der skulle tages stilling til både censor- og eksaminatornorm til modulet Selskabsret, der er
speciel, idet eksamen både består af synopsis og mundtlig eksamen. Der skal udarbejdes
norm til mundtlig eksamen. LBJ forhører sig nærmere ved den fagansvarlige.
Til næste studieår skal der tages stilling til:
Erhvervsjuridisk rådgivning (F20)
Marketing og strategi (E20)

Punkt 5

Karaktergennemsnit sommereksaminerne 2019 – såvel ordinær som reeksamen
(inkl. gennemsnit fra de 2 forgående år)

Sagsfremstilling

Karaktergennemsnit for samtlige sommereksaminer. Der skal knyttes følgende bemærkninger til udregningerne:
 Der er fejl i dataene vedr. EU-ret på 2. sem og 4. sem på HA.jur. Her er der centralt
fra lavet samme eksamenskoder på de to fag pga. ændring i eksamensformen, hvilket resulterer i, at de 2 eksaminer bliver lagt sammen.
4. sem. HA.jur står derfor med 0, og de ses sammen med 2. sem HA.jur. Det er ikke
muligt at skille dem ad.
 Snittet på EU-ret 4. sem BA.jur er steget meget. Begrundelsen herfor er at eksamensformen er ændret fra skriftlig eksamen til projekteksamen fra 2018 til 2019.
Følgende data er sorteret fra:
 Resultater med U og EJ (det ødelægger snittet)
 Eksamener på gamle studieordninger og koder (ikke længere relevante)
 Generel databehandling, hvor fx data har stået forkert i stads mv.
Studienævnet bedes gennemgå karaktergennemsnittene, der herefter distribueres til underviserne.
2 stk. bilag.
Joan Yde gennemgik tallene og henledte opmærksomheden på, at studerende der blanker,
dvs. ikke deltager i eksamen, gives bedømmelse -3, hvilket påvirker gennemsnittet negativt
samtidig med at det er med til at kamuflere de bedømmelser, hvor der er givet -3.
Studienævnet gennemgik tallene og fandt intet særligt at bemærke ud over Eksternt Regnskab, hvor der er en stor dumpeprocent. Dette modul er drøftet i forbindelse med evalueringerne. Der er kommet ny fagansvarlig på modulet.
Studienævnet traf beslutning om at karaktergennemsnit ikke fremadrettet skal drøftes på
Studienævnsmøderne, med mindre der foreligger et krav herom. Birgitte Bisgaard følger op
på dette. Eventuelle opmærksomhedspunkter fanges i forbindelse med gennemgang af evalueringerne.
Karaktergennemsnittene skal stadig udregnes og distribueres til Studienævnets medlemmerne.
Såfremt der er behov vil karaktergennemsnit blive drøftet på Studienævnsmøde.

Indstilling
Bilag
Referat

Punkt 6
Sagsfremstilling

Status studieordningsændringer – fra mødet 16. september 2019
Studienævnsformanden orienterer Studienævnet om status i arbejdet med implementering
af PBL samt studieordningsændringerne.

REFERAT
Siden sidste møde er der modtaget ansøgning vedrørende:
Transfer Pricing i Multinationale koncerner
Strafferet og straffeproces
Vis Moot
Sportsjura
Studienævnet bedes godkende det udfærdigede udkast til indholdet §16 til alle 4 studieordninger.

Indstilling
Bilag
Referat

Punkt 7
Sagsfremstilling

Indstilling
Bilag
Referat

Udkast til §16 uploades eller udleveres ført på mødet (4 stk).
LBJ oplyste, at arbejdet stadig skrider frem. Der er stadig moduler, der ikke har afleveret.
Som aftalt på sidste møde tilendebringer LBJ disse moduler.
LBJ gennemgik de 4 udkast til PBL-formuleringerne under studieordningernes §16 gældende
BA.jur., HA.jur., Cand.jur. og Cand.merc.jur..
Studienævnet godkendte de indsendte forslag.

Udkast til ny studieordning BA.jur. 2020 – fortsat fra mødet 6/6-19 + 16/9-19
På mødet den 16/9-19 traf Studienævnet beslutning om flytte rundt på modulerne, således
Familieret og arveret flyttes fra 2. semester til 3. semester, Civilproces flyttes til 5. semester. Dette bevirkede, at der blev plads til at placere Forvaltningsret I og Forvaltningsret II
placeres på hinanden 2 følgende semestre - 2. semester og 3. semester
Inden Studienævnet træffer endelig beslutning blev det aftalt, at de modulansvarlige for Familieret og Arveret samt Civilproces skulle høres om ændringerne. LBJ orienterer om udfaldet heraf

LBJ oplyste, at:
 fagansvarlig for Civilproces ingen bemærkninger har til, at modulet placeres på 5.
semester
 Fagansvarlig for Familieret og arveret er forgæves forsøgt truffet – er pt. på barsel,
hvorfor underviserne er blevet spurgt.
Studienævnet traf herefter beslutning om at placere Familieret og arveret placeres på 3. semester og Civilproces på 5. semester, sådan der kan gives plads til EU-ret på 2. semester.
Civilproces flyttes til 5. semester for at skabe plads til Forvaltningsret I og forvaltningsret II
på hhv. 3. og 4. semester.
Forvaltningsret II kan udbydes som valgfag på HA.jur. 6. semester.
Markedsret tages ud af bachelorstudieordningen men udbydes som et valgfag på kandidat
uddannelsen.
Det blev herefter besluttet, at den nye studieordning på BA.jur. ser ud som følger:
1 semester:
Juridisk Metode (samlæst med 1. sem. HA.jur)
Statsorganerne
Formueret I (samlæst med 1. sem. HA.jur)
2. semester:
Folkeret og Grundrettigheder
Strafferet og straffeproces
EU-ret (samlæst med 2. semester HA.jur.)
3. semester:
Forvaltningsret I
Retsvidenskabsteori
Familieret og arveret (også valgfag 7. semester Cand.merc.jur.)
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4. semester:
Forvaltningsret II (udbydes også som valgfag på 6. semester HA.jur.)
Formueret II
5. semester:
Civilproces
Formueret III
6. semester:
Selskabsret (samlæst med 6. sem. HA.jur)
Valgfag (overvejelse om mulighed for et offentligretligt valgfag på 6. semester)
Bachelorprojekt
Såfremt fagansvarlig for EU-ret, Marie Jull Sørensen, har tungtvejende indvendinger følges
første udkast til studieordning, der placerer Forvaltningsret I på 3. semester, Forvaltningsret
II på 4. semester sammen med Familieret og arveret på 3. semester, EU-ret på 2. semester
og Civilproces placeres på 5. semester.
LBJ afklarer med de fagansvarlige.

Punkt 7a
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
Referat

Nye studieordninger for både cand.jur. 2020 og Cand.merc.jur 2020
Der skal udarbejdes nye studieordninger tillige for cand.jur og cand.merc.jur – begge skal
være gældende fra 2020.
Ingen.
Studienævnet traf tilbage på mødet den 16. september 2019 beslutning om, at der skal
være 3 obligatoriske fag cand.jur. 1. semester. Der blev truffet beslutning om følgende moduler
Cand.jur:
1. semester:
Skatteret
Ansættelsesret/arbejdsret
Fast ejendom
2. semester:
3 x valgfag
3. semester:
3 x valgfag
4. semester:
Speciale
Studienævnet drøftede modulerne for cand.merc.jur og traf beslutning om følgende:
Cand.merc.jur:
1. semester:
Finansieringsteori II
Selskabsskatteret
Markedsret
2. semester:
3 x valgfag
3. semester:
3 x valgfag
4. semester:
Speciale
Idet Markedsret igen placeres på 7. semester bevirker det ny studieordningen for ha.jur.
2018, idet Markedsret er placeret på 5. semester på denne studieordning.
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Studenævnet traf på baggrund heraf beslutning om placere et nyt kombineret 10 ects modul bestående af Erhvervsstrafferet og skattestrafferet.

Punkt 7b
Sagsfremstilling

Indstilling
Bilag
Referat

Norske BA.jur.studerende meriteres til vores cand.jur.
Agder Universitet, Handelshøyskolen v/v Kari Lunøe-Nielsen retter henvendelse til Institutleder Ulla Steen.
Der spørges om, hvorvidt formuleringen ”Bachelorgrad i rettsvitenskap fra Handelshøyskolen ved Universitet i Agder tilfredsstiller etter gjeldende regelverk ved AAU, adgangskravene til opptak på kandidatuddannlsen i jura”.
Studenævnt bedes drøfte formuleringen.
Mail.
Studienævnet drøftede §7 i adgangskravene i studieordningen. Ud fra §7, stk. 4 kan ”Universitet kan endvidere optage ansøgere på et andet grundlag end de fastsatte krav i stk. 1,
hvis ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og universitetet skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen. Universitetet kan fastsætte, at ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, skal aflægge supplerende
prøver.”
Studienævnet traf beslutning om, at Norske bachelorstuderende kan søge optag ved at anføre dato på den studieordning de er indskrevet på og at de kan optages på AAU, såfremt
de kan kategoriseres ind under vores §7, stk. 4 i studieordning cand.jur. 2013/2020 .
Besked sendt fra Studienævnsformanden til Agder Universitet:

Studienævnet har vurderet, at bachelorgraden i rettsvitenskap fra Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder i sin nuværende form giver tilstrækkelige faglige kvalifikationer. Hvis der sker ændringer i studieordningen, er vi naturligvis nødt til at vurdere sagen igen. Derfor foreslår vi følgende let modificerede formulering:
«Bachelorgrad i rettsvitenskap fra Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder efter
(indsæt jeres studieordning) tilfredsstiller etter gjeldene regelverk ved AAU, adgangskravene til opptak på kandidatutdannelsen i Jura, jf. Studieordningen for Kandidatuddannelsen i Jura på Aalborg Universitet § 7, stk. 4.»

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 uddannelser.

Indstilling
Bilag
Referat

Punkt 9
Sagsfremstilling

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

Orientering fra Studienævnsformand
o
o

Opfølgning fra sidste møde – intet at referere
Thomas Neumann orienterer om ændringer i modulet Formuret II (4. sem. Jura, 2.
sem ej) – flyttes til mødet 7. november 2019

REFERAT
o

Punkt 10
Navn
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Navn
Sagsfremstilling
Bilag
Referat
Navn
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

AAU-valg bliver udskrevet 30. september 2019
Både studerende, ph.d.-studerende og ansatte er på valg til alle organer (bestyrelsen, akademisk råd, ph.d.-udvalg, institutråd og studienævn)
Opstillingsperioden løber fra 10.-28. oktober 2019
Afstemningen finder sted den 25.- 28. november 2019

Dispensation (lukket punkt)
NN
De studerende ansøger om dispensation til at 2 i en gruppe samt ansøger om at skrive bachelorprojekt i efteråret 2020.
Sagsfremstilling, ansøgning.
Et enigt Studienævn gav afslag med begrundelse om at der ikke er tale om særlige omstændigheder der gør at der kan dispenseres fra gruppekravet eller at skulle skrive bachelorprojektet i efteråret og ikke i foråret.
NN
Den studerende ansøger om særlige vilkår til vintereksaminerne Finansiering samt Realisationsbeskatning.
Sagsfremstilling, ansøgning samt lægelige oplysninger.
Studienævnet tildelte den studerene særlige vilkår.
NN
Den studerene ansøger om dispensation fra 2-års reglen (studerende skal bestå 1. studieår
inden udgangen af 2. studieår). Den studerende søger ligeledes dispensation fra gruppekravet.
Sagsfremstilling, ansøgning samt studiejournal.
Studienævnet stemte om afgørelsen med 6 stemmer for afslag (SB, THN, KLK, BFE, LBJ, JAØ)
samt en blank stemme (CAH). Hermed afslag til det ansøgte.

Nedenstående sager drejer sig alle om studerende på 1. semester. Ifølge delegationsinstruksen har Studienævnet
besluttet, at alle sager vedr. netop 1. semester studerende skal behandles i Studienævnet. Derfor kan der være
sager, som er åbenlys godkendt i forhold til dispensation. Beslutningen om at alle sager vedr. 1. semester studerende skal behandles er ud fra princippet om rettidig omhu.

Navn
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

NN
Den studerende søger om dispensation fra eksamensordningen – forlænget besvarelsestid
til de skriftlige eksaminer.
Sagsfremstilling, ansøgning samt dokumentation.
Studienævnet tildelte særlige vilkår.

Bilag
Referat

NN
Den studerende søger om dispensation fra eksamensordningen – forlænget besvarelsestid
til de skriftlige eksaminer.
Sagsfremstilling, ansøgning samt dokumentation.
Studienævnet tildelte særlige vilkår.

Navn

NN

Navn
Sagsfremstilling
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Sagsfremstilling

Bilag
Referat

Navn
Sagsfremstilling
Bilag
Referat
Navn
Sagsfremstilling

Bilag
Referat

Navn
Sagsfremstilling
Bilag
Referat
Navn
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Punkt 11
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
Referat

Den studerende søger om dispensation fra eksamensordningen såvel vinter som sommereksaminer – forlænget besvarelsestid til såvel skriftlige eksaminer (Juridisk Metode, Driftsøkonomi I (48-timers afløsningsopgave gruppevist), Formueret I) samt til mundtlig Formueret I
Sagsfremstilling, ansøgning samt dokumentation
Studienævnet tildelte den studerene særlige vilkår til forlænget besvarelsestid til de skriftlige samt tilbyder den studerende at få oplæst spørgsmålet til den mundtlige eksamen uden
forlænget eksaminationstid (på AAU er der ikke forberedelsestid inden mundtlig eksamination).
NN
Den studerende søger om dispensation fra eksamensordningen – forlænget besvarelsestid
til skriftlig eksamen i Juridisk Metode.
Sagsfremstilling, ansøgning samt dokumentation.
Studienævnet tildelte særlige vilkår.
NN
Den studerende søger om dispensation fra eksamensordningen:
 Dispensation fra deltageleskravet – 30 ects. Den studerende ønsker ikke at følge
Juridisk metode samt Statsorganerne
 Forlænget besvarelsestid samt sidde i enerum til de skriftlige eksaminer.
Sagsfremstilling, ansøgning samt lægelig dokumentation.
Studienævnet traf beslutning om, at tildele den studerende dispensation fra deltagelseskravet samt særlige vilkår.
NN
Den studerende søger om dispensation fra eksamensordningen – forlænget besvarelsestid
til de skriftlige eksaminer.
Sagsfremstilling, ansøgning samt dokumentation.
Studienævnet tildelte særlige vilkår.
NN
Den studerende søger om dispensation fra eksamensordningen – forlænget besvarelsestid
til de skriftlige eksaminer.
Sagsfremstilling, ansøgning samt dokumentation
Studienævnet traf beslutning om at tildele den studerende særlige vilkår på betingelse af,
at SPS godkender ”Gammarsofts: Retmig og Kommaforslag”-værktøjerne som tilsvarende
SPS-værktøjer som IT-rygsækken.

Eventuelt

Ikke noget at referere.

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.

