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Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 

 

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

den 2. marts 2020 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 mødet den 3. februar 2020 

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 4 PBL-læringsmål i studieordningerne  

Punkt 3 Dispensation (lukket punkt) 

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende søger tilladelse til 4. eksamensforsøg til skriftlig Formueret II, 4. sem. jura 

Bilag Sagsfremstilling, ansøgning, lægelige oplysninger, mailkorrespondance. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende ansøger om dispensation fra deltagelseskravet på 2. semester samt særlige 
vilkår til sommer eksaminer. Desuden ansøges der om en individuel studieordning, da den 
studerende ikke har bestået sit første semester.  

Bilag 2 filer: Ansøgning individuel studieordning samt ansøgning dispensation deltagelseskrav og 
særlige vilkår. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Genbehandling af sag (fra mødet 3. februar 2020) vedr. 6. eksamensforsøg med en yderli-
gere og nyere lægeerklæring. 
 
Studienævnet bedes tage stilling om der er grundlag for genbehandling og eventuel dispen-
sation til 6. eksamensforsøg. 

Bilag Sagsfremstilling, ansøgning, lægelig dokumentation og studiejournal. 
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Sagsfremstilling Studienævnsformanden via mail distribueret udkast til formulering af PBL-læringsmålene i 
de nye studieordninger med henblik på skriftlige godkendelse. Såfremt nævnets medlem-
mer ikke har nået at tage stilling på skrift inden dagens møde, bedes der truffet afgørelse på 
mødet.  

Indstilling  

Bilag Ingen. 

 

 

Punkt 5 Evaluering af timeforbrug pr fag.  

Sagsfremstilling I efteråret 2018 og foråret 2019, er der i alt anvendt ca. 22.350 timer på undervisning (VIP 
og D-VIP) på vore 4 uddannelser, og hertil kommer studenterinstruktortimer svarende til i 
alt ca. 1374 timer. 
Hvis man ser på timeforbruget i forhold til de ECTS, som hvert fag omfatter, er der forholds-
vis stor forskel på, hvad der tilbydes af undervisertimer til de studerende på hvert af fagene 
– se bilag (søjlediagrammer og bagvedliggende fordelinger på fag) 
 
I bilag til dette punkt findes opgørelse af det samlede timetal for E 2018 og F 2019, samt 
timeopgørelser på semestre og fag på de 4 uddannelser. 
Der ses variation i, hvor mange timer, der afvikles på diverse fag, der omfatter sammen an-
tal ECTS. Der er derfor behov for en vis harmonisering ift. det allokerede timetal på hvert 10 
eller 5 ECTS fag – dog efter vurdering af fag, hvori der indgår særlige aktiviteter – eksempel-
vis, at der på 1. semester introduceres projektarbejde på faget Statsorganerne, der omfat-
ter 5 ECTS. 
 
Det totale antal undervisningstimer omfatter mellem 2.000-3.000 flere timer end for nogle 
år siden. Ny HA.jur uddannelse og fravalg af samlæsning på visse fag begrunder i et vist om-
fang dette.  

Indstilling Studienævnets bedes drøfte mulige harmoniseringstiltag ift. forholdet mellem timer og 
ECTS.  I første omgang på baggrund af de totale timetalsfordelinger. Der ønskes principbe-
slutning ift. videre harmoniseringstiltag i form af timeomfordeling/-reduktion. 
 
Diskussionen forsættes på ekstraordinært møde den 11. marts, hvor harmoniseringstiltaget 
ses i lyset af behov for at skabe parathed og robusthed i forhold til nøgletalskrav (VIP/D-VIP 
– STÅ/VIP), samt prognoserne for STÅ generering i de kommende år (dvs. Studenterårs-
værk, der udgør vores helt centrale indtægtskilde). På dette møde tages konkret stilling til 
omfordeling/reduktion af timer på diverse fag (ECTS deklarationer vil indgå som grundlag) 
 
Juridisk Instituts prognose for STÅ i E 2019/F2020 og videre frem mod E2020/F2021 inddra-
ges, herunder forventningerne til de studerendes effektivitet – prognoserne viser nedgang i 
studenterbestand og dermed STÅ indtægter. 

Bilag Excel ark m/søjlediagrammer mm, excel ark oversigt forbrug studenterinstruktorer samt 3 
stk. oversigt STÅ-indtægter hhv. samlet, bachelor og kandidat 

 

Punkt 6 Projektorienteret forløb  

Sagsfremstilling Studienævnet bedes præcisere rammerne for fagansvarliges videre arbejde med at udvide 
ECTS-vægtningen 

Indstilling  
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Bilag Mailkorrespondance  

 

Punkt 7 Evaluering efteråret 2019  (semesterevaluering og undervisningsevaluering) 

Sagsfremstilling Studienævnet bedes gennemgå evalueringerne vedr. de obligatoriske fag vedr. efterårsse-
mesteret 2019. Såfremt der er ufornuftige og usaglige bemærkninger i evalueringerne, be-
des Studienævnet drøfte, hvorledes man skal forholde sig til det. Dels i forhold til de stude-
rende men også i forhold til undervisere. 
Evalueringer vedr. valgfag samt faget Markedsret blevet drøftet på mødet den 3. februar 
2020. 

Indstilling  

Bilag Evalueringsrapport samt alle evalueringer fra HA.jur., BA.jur., Cand.merc.jur., Cand.jur. 
(mange filer) 

 

Punkt 8 Orientering fra Studienævnsformand 

Sagsfremstilling o Opfølgning fra sidste møde 
o Næste møde 11. marts 2020 
o Rekruttering til AAU Studenterpanel (mailet til stud 140220 af BSN) 

Bilag   

 

Punkt 9 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. 


