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REFERAT
Referat af studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn den 2. November 2020 kl.: 10.00 - 12.00 på Teams.

Deltagere i mødet: Line Bune Juhl (LBJ), Sten Bønsing (SB), Jesper Lindholm (JLI), Anne Birch (ABI) (jura), (jura), Karen
Sofie Vejen Jørgensen (KSVJ) (erhvervsøkonomi-jura), Birgit Feldtmann (BFE)
Gæst: Britt Justenlund (BJU)
Afbud: Sten Bønsing (SB), Birte Solvej Neve (BSN), Christopher Friis Christiansen (CFC)

Punkt 1
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
Referat:

Godkendelse af endelig dagsorden

Punkt 2
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
Referat:

Godkendelse af referat fra møderne den 7. september og den 8. oktober

Punkt 3
Sagsfremstilling
Bilag

Fremlæggelse af Studienævnets budget 2021

Referat:

Punkt 4
Sagsfremstilling

Dagsorden skal godkendes af studienævnet.
Dagsorden godkendes af studienævnet.
Dagsorden.
Der mangler et bilag fra censorkorpset.

Godkendelse af referat fra foregående studienævnsmøde.
Der indstilles til at Studienævnet godkender referaterne.
Referat fra møderne (findes på Moodle under det respektive møde).
Ingen bemærkninger, så derfor blev begge referater godkendte.

Studienævnets budget 2021 bliver fremlagt i hovedtræk.
Der bliver ikke sendt bilag ud på forhånd. På mødet bliver budgettet udleveret og indsamlet
igen
Britt gennemgik budgettet for 2021. Budgettet er lagt efter, hvordan det blev lagt i 2020 (inden Corona). Størstedelen af udgifterne på budgettet er eksamensrelaterede.
BFE spurgte, hvorvidt vi har haft et overskud i og med, at vi ikke har haft de sædvanlige eksamensudgifter til bl.a. halleje, som vi plejer. Britt bekræftede, at der reelt set har været et
overskud, men at grundet budgetmodellen føres overskuddet tilbage til SAMF.
JL ønskede, at man kunne se det realiserede regnskab for 2020, før man skulle godkende et
budget. Britt orienterede om, at hun ikke plejer at udarbejde et regnskab (år-til-dato) til
studienævnet. Det blev besluttet, at Britt fremover viser et år-til-dato regnskab på Studienævnsmødet. Der blev ytret ønske fra Studienævnet om, at bilagene kan fremsendes på
forhånd.

Censorrapporter sommereksaminerne 2020 - begge censorkorps
Studienævnet bedes gennemgå censorrapporterne fra De Erhvervsøkonomiske Censorkorps
samt Censorformandskabet for Jura
Studienævnet mangler fortsat at modtage Årsberetningen fra Det Erhvervsøkonomiske Censorkorps, men håber, at den kommer i løbet af ugen. Jeg afventer stadig svar.
Censorformandskabet for Jura fremsender årsberetningen i løbet af foråret.
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Indstilling
Bilag
Referat

NB vedr censor- og eksaminatorrapport fra Det Erhvervsøkonomiske censorkorps:
 Censorrapport Erhvervsjura: Det er kun nødvendigt at læse side 1.
 Eksaminatorrapport: Det er kun nødvendigt at læse 2 og 3
Studienævnet bedes gennemgå censorrapporter fra begge uddannelser samt årsberetning
for Erhvervsjura
Bilag 1 – 4 er oploadet på mødet på Moodle.
Ingen bemærkninger til rapporterne fra det Erhvervsøkonomiske censorkorps.
Ift rapporterne for Jura, så var der været følgende kommentarer:
- Skype fungerede ikke ret godt, når det gælder eksamensafvikling
- Nogle censorer kommenterede, at censornormerne ikke passer til arbejdsbelastningen
- Nogle censorer følte ikke de fik den rette hjælp til den tekniske afvikling af eksamen.
- Nogle censorer kommenterer, at der ikke er afsat tid nok til at læse projekterne i
EU-ret
Studienævnet konstaterede, at Skype ikke vil blive benyttet som platform til de kommende
eksamener.
BFE foreslog, at der ikke sættes så mange studerende på en eksamensplan per dag, da digitale eksamener tager længere tid. HK meddelte, at det har sekretariatet allerede taget hånd
om til de kommende eksamener. Studienævnet regner med, at dette kombineret med en
større erfaring hos både censor, eksaminator og studerende medvirker til, at der ikke opleves de samme udfordringer med tidsforbruget ved de kommende eksamener.
Studienævnet bakkede op om, at det er ITS, som har ansvaret for den tekniske support, og
ikke studiesekretariatet. Studienævnet foreslår, at censorkorpset/censorerne informeres
om, at bl.a. testopkald mv. foregår via ITS.
KSV foreslog, at studerende bør kunne ønske at sidde på universitetet i et grupperum, hvis
man som studerende har et ustabilt internet derhjemme.
Studienævnet foretager sig ikke på nuværende tidspunkt mere i forhold til normeringerne
for EU-ret, da tilbagemeldingerne er meget blandede og nogle censorer tilsyneladende er
fint tilfredse med normen. Nævnet vil dog være opmærksom på, om utilfredsheden fortsætter.

Punkt 5
Sagsfremstilling

Ansøgning om pensumændring i faget Persondataret
Fagansvarlig Kasper Bjerre Hendrup Andersen ansøger om pensumændring til faget
Persondataret (valgfag på kandidatuddannelsen) gældende fra foråret 2021
Pensum skal ændres fra: Den Nye Persondataret, 2. udgave, Peter Blume
Pensum skal ændres til: Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven
med kommentarer, 1. udgave, Kristian Korfits Nielsen m.fl.

Indstilling
Bilag
Referat

Punkt 6
Sagsfremstilling

Modulbeskrivelsen for foråret 2021 findes lige her
Studienævnet bedes drøfte og evt. godkende fagansvarliges ansøgning
Bilag 5: Den fagansvarliges ansøgning
Studienævnet havde ingen bemærkninger, og derfor godkendtes ændringerne.

Orientering fra Studienævnsformand
o

Opfølgning fra sidste møde.

Juridisk Institut
Fibigerstræde 4
9220 Aalborg Øst
Tlf. 99 40 80 31
www.law.aau.dk

REFERAT

Referat

o Karaktergennemsnit sommeren 2020 (Bilag 6 og 7 vedlagt)
o Ændringer i faget ekstern regnskab
o Orientering om møder for Studienævnet i 2021 (bilag 11)
Der blev på mødet sidste år besluttet, at karaktergennemsnittene blot skulle offentliggøres
og ikke gennemgås som et særskilt punkt.
Henning Gerner Mikkelsen, som er fagansvarlig for Eksternt regnskab, har udarbejdet rettelser til den eksisterende modulbeskrivelse for faget, og håbet er, at rettelserne allerede
kan have effekt fra foråret 2021. Ansøgningen ligger pt til godkendelse hos Uddannelsesjura.
Ændringerne er at fjerne pensum svarende til 2 forelæsninger. De ressourcer skal i stedet
bruges til at give studerende sparring på områder, hvor de har det sværest.
Ingen kommentarer til mødeplanen for 2021.
BFE spurgte til, hvornår vi har mulighed for at mødes fysisk. LBJ meddelte, at det vurderes
fra gang til gang og særligt i disse Coronatider. BFE udtrykte et ønske om, at vi en gang imellem mødes fysisk afhængigt af anbefalingerne. JL bakkede op om ønsket med at mødes fysisk – i særdeleshed på de lange møder. Det blev besluttet, at Decembermødet afholdes fysisk på Fibigerstræde.
LBJ fortalte, at hun netop havde modtaget en ansøgning om ændring af modulbeskrivelser
for Formueret ll for henholdsvis Jura og Erhvervsjura fra fagansvarlig Thomas Neumann,
hvor der i de nye modulbeskrivelser vil være en synlig forskel og progression på de to fag.
Studienævnet var enige i, at ansøgningen skal sendes afsted til godkendelse hos Uddannelsesjura med det samme.

Punkt 7
Navn
Sagsfremstilling
Bilag
Afgørelse

Dispensation og meritsager (lukket punkt)
NN
Den studerende ansøger om dispensation vedr. beståelseskrav af 1. studieår, hvilket betyder, at 1. studieår skal være bestået inden for 2 år.
Bilag 8: Sagsfremstilling som indeholder ansøgning, lægeerklæring samt studiejournal
Studienævnet besluttede enstemmigt at give den studerende afslag på ansøgningen med
den begrundelse, at det er en skærpende omstændighed, at den studerende ikke har brugt
alle eksamensforsøg aktivt. Den studerende har derudover ikke med den fremsendte dokumentation kunnet dokumentere, at hun ikke kunne passe sit studie samtidig med at passe
sin syge far. Studienævnet bemærkede desuden, at den studerende er blevet grundigt vejledt omkring studieforløbet og vigtigheden af at prioritere den pågældende eksamen.

Navn
Sagsfremstilling
Bilag
Afgørelse

NN
I forbindelse med deltagelseskravet ansøger den studerende om dispensation.
Bilag 9: Sagsfremstilling
Studienævnet besluttede, at give den studerende dispensation på baggrund af misforståelser i vejledningen, som studiet påtager sig ansvaret for.

Navn
Sagsfremstilling
Bilag

NN
I forbindelse med deltagelseskravet ansøger den studerende om dispensation
Bilag 10: Sagsfremstilling
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Studienævnet besluttede at give den studerende dispensation, på baggrund af misforståelser i vejledningen, som studiet påtager sig ansvaret for. Den studerendes studieplan har
dog set anderledes ud fra starten, og han har selv fraveget den. Dog tyder meget på, at der
er opstået misforståelser på samme måde som ved den ovenstående ansøgning.

Navn
Sagsfremstilling

NN
I forbindelse med deltagelseskravet på første studieår, ansøger den studerende om dispensation
Bilag 11: Sagsfremstilling
Studienævnet besluttede, at den studerende får dispensation på baggrund af de fremsendte lægeerklæringer, som dokumenterer, at sygdom har bevirket, at han har været ude
af stand til at passe sine studier i en længere periode.

Bilag
Afgørelse

Punkt
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
Referat

Eventuelt

BFE nævnte at undervisningsomlægningen forudsætter, at der tages stilling til, hvor mange
timer underviserne kan bruge på ændringerne. LBJ bringer punktet videre til Ulla.

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.

