
 

 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 

 

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn ved Aalborg 

Universitet, den 8. januar 2020 kl.: 14.00-16.00, 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 mødet den 2. december 2019 

Sagsfremstilling Godkendelse af referat fra foregående studienævnsmøde. 

Indstilling Der indstilles til at Studienævnet godkender referatet. 

Bilag Referat fra mødet (findes på Moodle under det respektive møde). 

 

Punkt 3 Evaluering studiestarten E2019 (foretaget af Juridisk Institut selv) 

Sagsfremstilling Berit Fejborg AAU Kommunikation oplyser, at studiestarten ikke længere evalueres. 
Studieævnet bedes gennemgå den af Birgitte Bisgaard foretagne studiestartsundersøgelse 
af E2019 samt drøfte fremadrettet proces. 

Bilag Survey.  

 

Punkt 4 Ansøgning om økonomisk støtte 2020 

Sagsfremstilling Studienævnet bedes drøfte om man bør nøjes med at fordele en del af midlerne ud fra for-
sigtighedsprincip på grund af den økonomiske situation i Juridisk Institut.  
Studienævnet bedes drøfte de indløbne ansøgninger vedr. økonomisk støtte i 2020: 
 
ELSA Aalborg: Ansøger i 2020 om kr. 25000 til studietur til Budapest. Udbudt 25 pladser ef-
ter først-til-mølle princippet.  ELSA ansøger også i regnskabsåret 2020 om tilskud pr. kr. 
25.000 til endnu ikke planlagt destination i 2021. 
 
Jurafabrikken: Ansøger om tilskud til Jurafabrikkens Karrieremesse der afvikles den 12. 
marts 2020. Jurafabrikken er pt ved at undersøge muligheden i at få foredragsholder Jakob 
Risgaard (medstifter af Coolshop, deltaget i tv-programserien ”365 dage til succes” 
samt ”Løvens Hule”). Ansøger om kr. 40.000.  
 
FEJ: Ansøger om kr. 90.000 til studiestartsturen for nye studerende på 1. semester begge 
studieordninger.  

Indstilling  

Bilag Ansøgning fra Elsa Aalborg, Jurafabrikken og FEJ. 
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Punkt 8  Ekstraordinært udbud af sommereksaminer 

Sagsfremstilling Studienævnet orienteres om ekstraordinært udbud af sommereksaminer. Opsamling på 
studerende der pt. har ikke beståede fag, der ikke længere udbydes.  
Der er bl.a. tale om fagene: 

 Driftsøkonomi I (bestå 1. semester for at kunne deltage i eksamen på modul II på 
2. sem)  

 Køberet og Obligationsret  HA.jur. STO 2013 

 Eksternt regnskab  

 Økonomistyring 

 Statistik 

Indstilling  

Punkt 5 Procedurer for kvalitetssikring af skriftlige eksaminer herunder bedømmelser 
samt ændring af censorform på mundtlige eksaminer -  arbejdsgruppens frem-
læggelse af arbejdet 

Sagsfremstilling På Studienævnsmødet den 2. december blev nedsat arbejdsgruppe hvis arbejde var at kvali-
tetssikre procedurer for skriftlige eksaminer herunder bedømmelser samt ændring af cen-
sorform på mundtlige eksaminer.  
Arbejdsgruppens arbejde skal fremlægges og godkendes af Studienævnet.  

Indstilling  

Bilag Bilag i form af mail uploades primo 2020. 

Punkt 6 Normkatalog – arbejdsgruppens fremlæggelse af arbejdet 

Sagsfremstilling På Studienævnsmødet den 2. december blev nedsat arbejdsgruppe hvis arbejde var at kvali-
tetssikre normfastsættelserne samtidig med at finde besparelser.  
Arbejdsgruppens arbejde skal fremlægges og godkendes af Studienævnet.  

Indstilling  

Bilag Bilag i form af mail uploades primo 2020. 

Punkt 7 Normkatalog – fastlæggelse af manglende normer 

Sagsfremstilling Studienævnet skal fastsætte manglede normer vedr.: 
 

 At skrive 48-timers hjemmeprøve Driftsøkonomi I – grupper á 5 stude-
rende (max 10 sider):  (fik jf. Britt 10 timer sidste år) 
 

 At rette 48-timers hjemmeprøve som eksaminator  
Driftsøkonomi I:    (fik jf. Britt 0,5 timer pr. stud) 
 

 Selskabsret. Speciel eksamen, idet det er en kombination af både synop-
sis-eksamen (gruppevist) og mundtlig eksamen (enkeltvist, den stude-
rende trækker et emne) 
(Censornormen for synopsis alene er pt. ½ t. pr. synopsis + ½ t. pr. stude-
rende).   
Censornorm og eksaminatornorm skal fastlægges. 

Indstilling  

Bilag Ingen. 



 

 

Bilag Ingen. 

 

Punkt 9 Censorrapporter sommereksaminerne 2019  - begge censorkorps 

Sagsfremstilling Studienævnet bedes gennemgå censorrapporterne fra De Erhvervsøkonomiske Censorkorps 
samt Censorformandskabet for Jura  
De Erhvervsøkonomiske Censorkorps har fremsendt årsberetningen for 2019/2020 
Censorformandskabet for Jura fremsender årsrapport årsrapporten på et senere tidspunkt. 
Censorrapporten over vintereksaminerne jura er trukket af studiesekretær Birgitte Bisgaard 
og dækker perioden 1. april 2019 – 1. september 2019. Bemærkningerne i rapporten frem-
går med highlights. Det er desværre ikke muligt at trække denne rapport på bedre vis.  

Indstilling Studienævnet bedes gennemgå censorrapporter samt årsrapport. 

Bilag Flere bilag ligger i mappe. 

 

Punkt 10 Studeordning kandidatspecialet – antal anslag 

Sagsfremstilling Studiesekretariatet har fået henvendelse fra en studerende, der oplyser, at abstract’et IKKE 

er inkluderet i antal max anslag jf. §13 i studieordningen, men at max antal anslag fremgår 

dog af modulbasen.  
Studienævnet bedes på denne baggrund drøfte om  
Modulbasen og vores retningslinjer vil bliver justeret så de er i overensstemmelse med § 13 
i studieordningen, men at Studienævnet bedes i forlængelse af denne mail diskutere, hvor-
vidt fodnoter skal tælle med. Se argumentationen i bilaget.  

Indstilling  

Bilag Bilag (mail fra Carsten Munk-Hansen). 

 

Punkt 10a Modulbeskrivelser bachelorprojekt og kandidatspecialer Erhvervsøkonomi-jura 

Sagsfremstilling Det er desværre konstateret, at der er mangler i modulbeskrivelserne vedr. erhvervsøko-
nomi -jura. Bachelorprojekt og erhvervsøkonomi -jura kandidatspeciale, idet økonomiske 
elementer ikke er anført i begge modulbeskrivelser. Fagansvarlig Carsten Munk-Hansen har 
udarbejdet forslag til ændringer.  

Indstilling Juridisk Institut har frist til at få indberettet ændringer inden udgangen af januar. Studie-
nævnet bedes diskutere om ændringerne bør sendes i høring hos Økonomi og ledelse som 
kvalitetssikring. Studienævnet kan overveje om resultatet skal rundsendes i skriftlig høring, 
eller om Studienævnet vil give Studienævnsformanden mandat til at godkende alene. 

Bilag 2 stk. modulbeskrivelser 

 

Punkt 11 Ansøgning om ændring i modulet Childrens Rights (evt. studieordningsændring) 

Sagsfremstilling De fagansvarlige Hanne Hartoft og Anne Mørk Pedersen anmoder om ændringer i valgfaget 
Children´s Rights: ”I efteråret 2019 har vi for første gang afholdt faget, og ændringerne i 
modulbeskrivelsen bygger på de erfaringer, som vi har gjort os under afviklingen af under-
visningen. I forhold til ændringerne under ”KNOWLEDGE” og ”COMPETENCES” har ændrin-
gerne til formål at fjerne det nationale aspekt. Eksempler fra national lovgivning vil stadig 
indgå, men i et mere begrænset omfang, hvorfor vi finder det mest retvisende, at det ikke 
er fremhævet i beskrivelsen. Ændringerne i afsnittet ”ADDITIONAL INFORMATION” har til 
formål at gøre beskrivelsen af de forskellige workshops mere generel, således at vi ikke er 

https://studieordninger.aau.dk/2019/17/844
https://moduler.aau.dk/course/2019-2020/KA-JU-13-3?lang=da-DK


 

 

bundet af emnerne, som de fremgår af beskrivelsen, men så vi kan tilpasse temaerne hvert 
år ud fra, hvad vi mener er mest relevant og aktuelt. ” 

Indstilling Studienævnet bedes ved afgørelsen være opmærksom på eventuelt at tage forbehold for, 
at såfremt ændringen skal gælde fra efteråret 2020 kræver det, at Studiejura godkender 
ændringen som dispensation, således den ikke udløser ny studieordning.  

Bilag Ansøgning – link til modulbasen årgang 20/21. 

 

Punkt 12 Orientering fra Studienævnsformand 

Sagsfremstilling o Opfølgning fra sidste møde 
o Status PBL-læringsmål 
o  Orientering vedr. eksamen i Politiret  

 

Bilag   

 

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. 

https://moduler.aau.dk/course/2020-2021/KA-EJ-13-S47

