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Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, tirsdag den 12. august 

2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 1.02, NJV 6B 

 

Til stede: Ulla Steen (ST), Lars Bo Langsted (LBL), Marie Jull Sørensen (MJS), Jesper Melgaard 

Algayer (JMA), Nicoline Skals og Lene Sloth Nielsen 

 

Afbud: Sten Bønsing (SB, Albert Sverrisson og Esben Korsgaard Poulsen (EKP)  

 

Dagsordenen er: 

1. Godkendelse af endelig dagsorden 

2. Godkendelse af referat af 27. juni 2014 

3. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

4. Behandling af selvevalueringsrapport for erhvervsjura (Rapporten sendes til SN 

medlemmer fredag den 8. august 2014) 

5. Præsentation og principgodkendelse af udkast til evalueringsplan (mhp vedtagelse på 

SN september 2014 møde) 

6. Godkendelse af pensumændring – Formueret III 

7. Merit 
a. NN (merit civilproces) 

8. Dispensation 
a. NN, Finansieringsteori 
b. NN, (Formueret I, 4. forsøg) 
c. NN, (Formueret I, 6. forsøg) 
d. NN, (Eksternt regnskab, 4. forsøg) 
e. NN, (Eksternt regnskab, 5. forsøg) 

9. Eventuelt 

 
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. 

 

Med venlig hilsen 

 

Ulla Steen 

Studienævnsformand 
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1. Godkendelse af endelig dagsorden 

Pkt. 5 udgår – punktet kommer på september mødet. 

 

Merit og dispensationsager flyttes frem til hhv. pkt. 4 og 5. 

 

Herefter blev dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat af 27. juni 2014 

Referat blev godkendt. 

 

3. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

Ulla orienterede om, at der er 2 bachelorprojekter, som er blevet indberettet til rektor, 

pga plagiering. De to studerende er blevet bortvist i det kommende semester og kan 

derfor ikke deltage i vintereksamen.  Der bør oplyses mere om plagiering, fodnoter m.m. 

i forbindelse med undervisningen og vejledningen. Evt. noget på skrift/vejledning på 

Moodle. Evt. udvidelse af Carsten Munk-Hansens oplæg om at skrive projekt, speciale 

m.m. Seancen kunne evt. deles i to, så der er en intro for bachelorer og kandidater. 

 

Der er 117 nye studerende på jura – heraf har 4 takket nej, 150 studerende på 

erhvervsjura i alt 267 studerende på 1. semester. 

 

Der skal evt. oprettes flere hold på 1 semester, pga. det store studenteroptag.  

 

Semesterplanlægning og fagbeskrivelser er færdige og lagt på Moodle.  

 

Undervisningen af ca. 950 studerende skal varetages af ca.10 interne undervisere og 

omkring 35 eksterne undervisere.  

 

Når reeksamen er afviklet, forventes der at blive genereret 10 STÅ ekstra end 

prognosticeret. Det giver ca. 450.000 kr. mere end forventet.  

 

Flot dimissionsfest er afholdt for jura og erhvervsjura kandidater – flere af de inviterede 

deltagere kom med positive tilkendegivelser om arrangementet.  

 

Marie Juul Sørensen blev årgangens underviser på erhvervsjura og Mette Mortensen 

blev årgangens underviser for jura. Mette blev i foråret også indstillet af Juridisk 

Institut/de studerende som årets underviser på fakultetsniveau. Lars Bo Langsted blev 

årets underviser af FEJ. 
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Der skal laves/opdateres retningslinjer vedrørende henvendelser til sekretariatet og 

Studievejledningen.  Tutorerne starter med at give informationer i detaljer til 1. 

semester.  

 

4. Merit 
a. NN, (merit civilproces) 

OK 
5. Dispensation 

a. NN, Finansieringsteori 
OK 

b. NN, (Formueret I, 4. forsøg) 
OK 

c. NN, (Formueret I, 6. forsøg) 
OK 

d. NN, (Eksternt regnskab, 4. forsøg) 
OK 

e. NN, (Eksternt regnskab, 5. forsøg) 
Afslag i udgangspunktet – meddeles efter afvikling af næstsidste fag på HA-jur. 
 

6. Godkendelse af pensumændring – Formueret III 

Pensumændring blev godkendt. Pensum ændres til Peter Mortensen: Digital tinglysning 

for studerende, Karnov Group, 2013.  

 

7. Behandling af selvevalueringsrapport for erhvervsjura  

Rapporten er udarbejdet af Marlene Ydegaard og Ulla Steen i samarbejde. Rapporten 

indgår som indledende aktivitet i forbindelse med institutionsakkreditering af Aalborg 

Universitet. 

 

Rapporten inddrager information fra studienævnsrapporter, dimittendundersøgelse, 

evalueringer, opgørelse over undervisnings- og vejledningsaktiviteter mm. 

Studienævnet informeres om, at nævnets behandling af rapporten skal resultere i 

udpegning af fremadrettede fokuspunkter, Fokuspunkter skal indgår i strategiplan, der 

vil foreligge i udkast på nævnets oktober 2014 møde. 

 

Nævnet konstaterer, at antallet af bachelorer og kandidater i de seneste 5 år har 

omfattet er relativt få, samt at der kan konstateres et vist frafald. I perioden frem til 

2011. Herefter er det lykkedes at fastholde det store antal optagne 

erhvervsjurastuderende på tilfredsstillende vis. 
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Gennemførelse monitoreres løbende vha. QlickView – grøn, gul, rød, og der holdes 

opfølgende samtaler  

 

Konklusionen er, at der er en god effektivitet på både bachelor- og kandidatdelen målt 

på seneste data fra maj 2014. 

 

Vedr. studiemiljø. Planen for ”Mål for gennemførelsestid” har en komponent der 

omhandler studiemiljø. Denne har sekretariatet fokus på nu. 

 

Informationsmaterialet for erhvervsjurauddannelsen mangler information om karriere 

og beskæftigelsesmuligheder. Der iværksættes aktiviteter under en komponent i den 

kommende strategi, der har fokus på opbygning af netværk, der omfatter Nordjyske 

virksomheder. 

 

Studienævnet konkluderer, at det er de rette fokusområder der er nævnt i punkt 9 i 

rapporten. 

 

8. Eventuelt 

Intet. 

 

Næste møde er onsdag den 3. september 2014. 

 

Referent 

Lene Sloth Nielsen 

 


