REFERAT
Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn
Referat af Studienævnsmøde afholdt den 7. november 2019 kl.: 10.00-12.00, 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), Torben Steenberg Sørensen (TSS) (erhvervsøkonomi-jura), Caroline Amalie Hertil (CAH) (erhvervsøkonomi-jura suppleant), Amanda Angela Mygind (studievejleder/observatør), Magnus Ellermann (studievejleder/observatør)
og Birte Solvej Neve (BSN).
Punkt 1
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
Referat

Godkendelse af endelig dagsorden

Punkt 2

Godkendelse af referat fra møderne 16. september 2019 (revideret) samt 7. oktober 2019

Sagsfremstilling

2 stk. referater fra tidligere Studienævnsmøder skal godkendes.
Der er foretaget følgende rettelser i referatet fra 16. september 2019:
 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.
Der indstilles til at Studienævnet godkender de tidligere referater.
Referat fra mødet den 16. september og referat fra den 7. oktober (findes på moodle under
de respektive møder).
Begge mødereferater godkendt.

Indstilling
Bilag
Referat

Punkt 3
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Dagsorden skal godkendes af studienævnet.
Dagsorden godkendes af studienævnet.
Dagsorden.
Dagsorden godkendt.

Budget 2020
Budget 2020 bliver gennemgået i hovedtræk. Der skal til mødet træffes beslutning om
besparelser.
Budget 2020 samt budget 2019 med realiserede tal til dato (udleveres på mødet).
I forbindelse med budget 2020 har Studienævnet fået et resultatmål fra dekanatet, som betyder, at der skal findes en besparelse på kr. 450.000. Grunden til de kraftige besparelser er
bl.a. nedgang i STÅ indtægter, nedgang i bevilling (bl.a. herunder også TOMplads indtægter). Studienævnet drøftede besparelsesmuligheder.
I forhold til udgiften til eksamensafvikling i hal oplyste BSN, at AAUs digitaliseringsstrategi
ikke tillader at studiet ikke afvikler skriftlige eksaminer fuldt digitalt. Studiesekretariatet har
forsøgt at placere så mange skriftlige eksaminer på campus som muligt, for at spare haludgift. Er der mange studerende eller er der tale om sammenlæste eksaminer kan disse sandsynlig kun afvikles i hal.
LBJ foreslår følgende besparelsestiltag:

REFERAT
Al ekstern censur på skriftlige eksaminer fjernes
Kravet i bekendtgørelsen er at studierne skal have ekstern censur på minimum 1/3 af alle
eksaminer. På Juridisk Instituts uddannelser er omfang væsentlig over det. Det foreslås derfor, at fjerne ekstern censur på samtlige skriftlige eksaminer med undtagelse af bachelorprojekter. Således overholdes minimumskravet stadig.
Studienævnet drøftede herefter mulighederne for kvalitetssikring af bedømmelser. Studienævnet enige om, at der kan afholdes forcensur med et større antal eksamensbesvarelser. I
dag ligge niveauet ml. 4-6 eksamensbesvarelser. Fremadrettet kan niveauet fx være 10 stk.
LBJ arbejder videre med dette.
BSN oplyser, at der er afsat kr. 7000 til kvalitetssikring af skriftlige eksamensopgaver til en
internt ansat eller en censor specifikt allokeret hertil.
Fjerne forsvar på bachelor-projekter men fastholder ekstern censur
Studienævnet enige om at fjerne det mundtlige forsvar på bachelorprojekter, men at den
eksterne censur bibeholdes.
Valgfag (var ikke et forslag, som var fremsat af studienævnsformanden)
Drøftelse vedr. udbuddet af valgfag. Studienævnet diskuterede reduktion i udbuddet af
valgfag, samt hvilken påvirkning det ville have på budget, dog med en bekymring for hvordan en reduktion i valgfag kan være med til at gøre kandidatuddannelsen mindre attraktiv.
Studienævnet blev enige om at bibeholde antal udbud
Projektorienteret forløb (var ikke et forslag, som var fremsat at studienævnsformanden)
Studienævnet drøftede muligheden i at forhøje ects-vægtningen vedr. projektorienteret
forløb fra 10 til 20 ects. Dette vil reducere antallet af studerende der skal følge et valgfag
(mindre antal af valgfag). Samtidig er det en diskussion, der har været taget en del gange i
Studienævnet. For at kunne kvalificere en saglig og faglig beslutning om dette, blev det besluttet at få udarbejdet et forslag til hvordan kravene til de studerende konkret kunne se
ud, hvis ects udvides til 20. LBJ arbejder videre på dette og kontakter fagansvarlig Anders
Ørgaard for at høre om han vil udarbejde et sådant forslag.
Halvere bidraget til studenterorganisationerne
Studienævnet enige om vigtigheden i at fastholde studiestartsoplevelser for studerende på
1. semester. Der fandt drøftelse sted vedr. tilskuddets størrelse. Studienævnet traf beslutning om, at alle studerende samt studenterorganisationer kan og skal søge tilskud fra år til
år (som de hele tiden har skullet).
For at sikre alle studerende/studenterorganisationer lige mulighed for at få del i midlerne
vil de blive opfordret til i videst muligt omfang at indsende ansøgning for hele årets aktiviteter, så de kan behandles på Studienævnets møde i januar, hvorefter Studienævnet træffer
beslutning om fordeling af midlerne. Sekretariatet sørger for i samarbejde med LBJ at orientere de studerende/studenterorganisationerne hurtigst muligt. Konkret afleveringsfrist udmeldes til de studerende.

Punkt 4
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Normkatalog
Gennemgang af normkataloget med henblik på at sikre at normerne er tidssvarende.
Normkatalog.
På baggrund af økonomien og de nye besparelsestiltag anmoder LBJ om, at normkataloget
gennemgås.
Studienævnet traf beslutning om, at reducere i vejledningen til bachelorprojekter, efter beslutningen om eksamen er uden mundtligt forsvar.
Det er vigtigt, at give vejleder plads til forberedelse uden for eget kompetenceområde.
Normerne ser herefter således ud:

REFERAT
Bachelorprojekt gruppe med 5: 22 timer
Bachelorprojekt gruppe med 4: 20 timer
Bachelorprojekt gruppe med 3: 18 timer
LBJ arbejder videre med at få de nye normer distribueret i organisationen.

Punkt 5
Sagsfremstilling

Indstilling
Bilag
Referat

Normfastsættelse
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 fagansvarlige, 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)
 Selskabsret – synopsis plus mundtlig eksamen. Censornormen er pt. ½ t.
pr. synopsis + ½ t. pr. studerende.
Studienævnet skal fastsætte normerne.

THN oplyser, at der skal udarbejdes 48-timers eksamensopgave til Formueret II. Der skal
fastlægges max sideantal til aflevering.


At udarbejde en 48-timers hjemmeprøve (forslag fra den fagansvarlige, mindst
som 5-timers skriftlig prøve).
Beslutning om at fastsætte norm til Formueret II – individuel prøve: 35 timer.

Samtidig blev det aftalt at Driftsøkonomi I – grupper á 5 studerende (max 10 sider) skal undersøges og drøftes i Studienævnet igen.


At rette 48-timers hjemmeprøve som eksaminator.
Formueret II: 0,5 timer pr. eksamensbesvarelse (der er max antal sider).

Driftsøkonomi II: Skal undersøges og drøftes i Studienævnet igen.


Foretage online vejledning hvor studerende har indsendt spørgsmål på forhånd
Til 1 times online vejledning: 1,5 time.



Selskabsret – synopsis plus mundtlig eksamen. Censornormen for synopsis er pt. ½
t. pr. synopsis + ½ t. pr. studerende.
Udskydes til næste møde.

Punkt 6

Evalueringer – fortsat drøftelse fra mødet 6. juni 2019 vedr. ufornuftige og usaglige evalueringer

Sagsfremstilling

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

Indstilling
Bilag

Ingen.

REFERAT
Referat

Der er implementeret nyt koncept og herefter har der været fald i ufornuftige og usaglige
kommentarer. BSN oplyste, at faldet i kommentarer også kan være et tegn på, at spg. stilles
mere korrekt.
LBJ foreslog at afvente udfaldet af næste evaluering. Såfremt der fremgår ufornuftige og
usaglige kommentarer, skal der gives mundtlig feedback til de studerende i forbindelse med
undervisning.

Punkt 7
Sagsfremstilling

Oversigt eksamensklager sommereksaminerne 2019

Indstilling
Bilag
Referat

Studielegalitet har sendt oversigt over eksamensklager sommereksaminerne 2019 indeholdende såvel ordinære som syge- og reeksaminer.
Studienævnet bedes gennemgå oversigten over eksamensklager og drøfte, om der eventuelt
skal iværksættes tiltag.
Oversigt.
Studienævnet gennemgik oversigten, der ikke gav anledning til iværksættelse af tiltag.

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
Indstilling
Bilag
Referat

Artikel (pdf fil)
Punktet flyttes til mødet den 2. december 2019, hvor LBJ appellerede til at især de studerende i SN komme med oplæg/kommentarer.

Ansøgning studieordningsændring
Fagansvarlig Liselotte Madsen søger studieordningsændring på cand.jur.-uddannelsen, gældende fra efteråret 2020. Faget grundlæggende skatteret erstattes af Skatteret. Modulbeskrivelsen er den samme som for HA(jur.) 2018-studieordningen.
Link til faget i modulbasen.
SN godkendte det ansøgte.

Punkt 10
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
Referat

Genovervejelse af meritvurdering (på baggrund af anke)

Punkt 11
Sagsfremstilling

Ansøgning om pensumændringer

Skrivelse fra studiejura, AAU samt 2 sager fra studerende.
Studienævnet enige om, at afslaget på merit er givet på delegation fra Studienævnet og skal
derfor ikke omgøres. Studiesekretariatet kan eventuelt vælge at begrunde afgørelsen yderligere. De studerende skal henvises til at klage over afgørelsen via meritankenævn.

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.

REFERAT
Kursusfagets tidligere benyttede bog ”Lov om behandling af personoplysninger med kommentarer” 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 ”Databeskyttelsesforordningen 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.

Bilag
Referat

Ændringen er gældende for foråret 2020.
Ansøgning.
Studienævnet imødekom ansøgningen vedr. bogen ”Den nye Persondataret – Forordning
2016/679 om persondatabeskyttelse, Lov 502/2018 om databeskyttelse”.

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 civilprocessen 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, ønskes 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
Referat

Studienævnet imødekom ansøgningen, således pensum fra Foråret 2020 bliver:




Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund og Anders Ørgaard: Købsretten, Karnov, seneste udgave
Thomas Neumann: Internationale Løsøreaftaler, seneste udgave
Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky: Lærebog i obligationsret I, Karnov, seneste udgave

REFERAT



Punkt 12
Sagsfremstilling

Bo von Eyben, Peter Mortensen og Ivan Sørensen: Lærebog i Obligationsret II (kapitel 13), Karnov, seneste udgave.
Joseph Lookofsky og Ketilbjørn Hertz: International privatret på formuerettens område (kapitel 1, 3 og 4), Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave.

Orientering fra Studieleder/studienævnsformand


Opfølgning fra sidste møde:
- BA.jur. ny studieordning gældende fra 1/9-2020:
Referat: Fagansvarlig Marie Jull Sørensen er indforstået med ændringerne i
forhold til placeringen af EU-ret. Der er indgivet studieordningsændringer
vedr. bacheloruddannelserne. Kandidatuddannelserne følger, når progressionen i PBL nærmer sig.



Thomas Neumann orienterer om ændringer i modulet Formuret II (4. sem.
Jura, 2. sem ej) (overført fra mødet 7/10).
Referat: THN oplyste, at ændringerne vedr. Formuret II er godkendt. Dette er
ensbetydende med, at holdundervisning er afskaffet til fordel for videoer, der
vil blive tilgængelige på moodle, pbl. implementeres samt eksamens afvikles
som 48-timers eksamen for både 2. sem. EJ samt 4- sem. jura. Dog har 4. sem.
jura fortsat mundtlig eksamen også.

Bilag
Referat



Karaktergennemsnit – de skal ikke kvalitetssikres jf. kvalitetssikringsprocedurerne på AAU.



AAU-valg husk at stemme i perioden 25.- 28. november 2019.
Referat: Husk at stemme.

Se i punktets tekst.

Punkt 13
Navn
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Dispensation (lukket punkt)

Navn

NN
Den studerende søger dispensation til at skrive speciale mens hun mangler 2 valgfag samt
4. gangs forsøg International Property Law Efterår 2019.
Sagsudskrift - ansøgning samt lægeerklæring.
Studienævnet tildelte den studerende 4. eksamensforsøg med gav afslag på at skrive speciale sammen med 2 valgfag, da Studienævnet vurderede, at en arbejdsbyrde på 50 ects på
afsluttende semester er for meget.

Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Navn
Sagsfremstilling
Bilag

NN
Den studerende søger om dispensation fra deltagelseskrav.
Sagsudskrift - ansøgning samt bilag.
Studienævnet tildelte den studerende dispensation fra deltagelseskravet.

NN
Den studerende søger om dispensation fra deltagelseskrav.
Sagsudskrift - ansøgning.

REFERAT
Referat

Studienævnet gav efter afstemning (1 for tildeling af dispensation) afslag på det ansøgte,
idet der ikke er tale om særlige omstændigheder.

Navn
Sagsfremstilling

NN
Studienævnet bedes træffe beslutning om, hvorvidt ansøger kan optages på cand.merc.jur.
på grundlag af en Færøsk bacheuddannelse.
Bachelorbevis fra Færøernes Universitet.
Studienævnet gav afslag på det ansøgte, idet ansøger ikke har en juridisk bacheloruddannelse.

Bilag
Referat

Navn
Sagsfremstilling
Bilag
Referat
Navn
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

NN
Studienævnet bedes vurdere, om ansøgerens HA-jur. er for gammel til optagelse på
cand.merc.jur. nu (vinter).
Studiejournal.
Studienævnet vurderede, at den studerende kan optages på cand.merc.jur.
NN
Den studerende søger om 4. eksamensforsøg til fagene Formueret III samt Markedsret. Sagen er tidligere behandlet på Studienævnsmøde af 2. maj 2019
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.
Studienævnet tildelte det ansøgte.

Referat

NN
Den studerende søger om dispensation fra 2-års reglen.
Sagsudskrift - følgemail til ansøgning, ansøgning og afgørelse 4. eksamensforsøg Køberet og
Obligationsret, lægeerklæring, ny ansøgning
Studienævnet tildelte dispensation på det ansøgte.

Navn
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

NN
Ansøgning om 4. eksamensforsøg til grundlæggende skatteret.
Sagsudskrift - ansøgning samt lægelig dokumentation.
Studienævnet tildelte efter afstemning det ansøgte. (1 blank stemme samt 1 stemme mod).

Navn
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

NN
Ansøgning om dispensation fra deltagelseskravet på 1. studieår.
Sagsudskrift - ansøgning samt dokumentation.
Studienævnet gav afslag på det ansøgte, idet der ikke er kommet yderligere dokumentation
for særlige omstændigheder.

Punkt 14
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
Referat

Eventuelt

Navn
Sagsfremstilling
Bilag

LBJ henleder opmærksomheden på, at det er vigtigt, at fagansvarlige husker at få rekvireret
timer til undervisere i de fag vi køber på andre instituttet ligesom det er vigtigt at følge op
herpå. Er der tvivlsspørgsmål, kan disse rettes til Britt Justenlund

REFERAT
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.

