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Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 1. oktober 

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

 

Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Marie Jull Sørensen, Joan Yde ved pkt. 6 og 7, 

Jesper Melgaard Algayer, Esben Korsgaard Poulsen, Nicoline Skals, Alberg Sverrisson og Lene Sloth 

Nielsen. 

 

Ikke til stede: Marijanne Kvist, Jesper Melgaard Algayer og Dan Bastholm 

 

Dagsordenen er: 

1. Godkendelse af endelig dagsorden 

2. Godkendelse af referat af 3. september 2014 samt underskrift af referat af 12. august 

3. Merit 
a. NN 
b. NN 
c. NN 
d. NN 
e. NN 

4. Dispensation 
a. NN 
b. NN 
c. NN 
d. NN 
e. NN 
f. NN 
g. NN 

5. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

6. Det Juridiske Studienævns retningslinjer for eksaminer, ved Joan Yde. 1 bilag 
7. Det Juridiske Studienævns retningslinjer for dispensationer fra eksamensreglerne, ved 

Joan Yde. 1 bilag  
8. Kvote 2 kriterier for optagelse på Erhvervsøkonomi-jura 2015. 1. bilag 
9. Studieordningsændringer (efterfølgende godkendelse) 
10. Beslutningsforslag – kriterier for sammensætning af valgfagskatalog (1 bilag US følger 

senere) 
11. Indfasning af intern censur og intern prøve i studieordning samt nedsættelse af udvalg 

(mdtl. Oplæg US) 
12. Præsentation af udvalgsarbejde - ramme for strategi- og handlingsplan for erhvervsøko-

nomi-jura  
13. Eventuelt 
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Mødet er som udgangspunkt åbent for enhver med respekt af pladsforhold, ro og orden, med-

mindre 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 

Nyt punkt 13 Beslutningsforslag. Støtte til træning/coaching af studerende til mundtlig 

eksamen kr. 10.000. 

 

Herefter blev dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat af 3. september 2014 samt underskrift af referat af 12. august 

2014 

Godkendt og underskrevet. 

 

3. Merit 
a. NN- OK  
b. NN- OK 
c. NN- OK 
d. NN- OK 
e. NN- OK 

 
4. Dispensation 

a. 4. eksamensforsøg i Formueret I, NN. Afslag 
b. 4. eksamensforsøg i familie- og arveret, NN. OK 
c. Civilproces – mundtlig eksamen/eller forlænget besvarelsestid, NN. Afslag 

mundtlig eksamen. OK. Forlænget besvarelsestid + 1 time 
d. Forlænget besvarelsestid, 5. sem.,  NN OK 
e. Forlænget besvarelsestid, 5. sem.,  NN. OK delvis. Forlænget besvarelsestid, ik-

ke til mundtlig eksamen. 
f. Forlænget besvarelsestid, 5. sem.,  NN. OK  
g. Ekstra ordinær eksamen, 3. sem., NN. Afslag          

 
5. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

I udkastet til den nye Finanslov 2015, er der vedrørende universiteternes bevillinger 

nævnt øget konfrontation. På studielederledermøde blev det diskuteret, hvorledes den-

ne udfordring kan tackles inden for sparerammer. Det blev bl.a. andet foreslået, at der i 

forlængelse af storholdsundervisning tilføjes gruppe-/studenterinstruktion, hvor de stu-

derende diskuterer og analyserer forelæsningens/undervisningens emne. Der var ligele-

des en del fokus på klyngevejledning. ’Driftsøkonomimodellen’, hvor der samlæses mel-

lem uddannelser blev også vendt. 

Ulla, Anders Ørgaard, Finn Fladkjær og Birgitte Gregersen har haft møde vedr. køb af ti-

mer til vores økonomiske fag hos Erhvervsøkonomi. Der bliver indgået en aftale, så HA, 

leverer undervisere til vores erhvervsøkonomiske fag. Ulla forventer, at det bliver til en 

timepris 500 kr., svarende til den, som vi har med socialrådgiveruddannelsen. Prognosti-

ceringen af STÅ i 2015 er 805, det er ca. 110 STÅ mere end i 2014. (nu justeret til 769 

STÅ). Erling Jensen har spurgt om samlæsning af Eksternt regnskab mellem HA og HA-
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jur, og det vil vi gerne. Det bliver en koncentreret undervisning og foregår i juni måned 

2015. Erhvervsøkonomi, booker auditorie. hertil.  Samarbejdet med Erhvervsøkonomi 

fungerer fint. 

 

Anders Ørgaard er p.t. i gang med at forhandle med socialrådgiveruddannelsen vedrø-

rende brug af vores interne undervisere, John, Trine, Nina, Hanne H og Peter. De har 

indtil nu fået ekstra timer vedr. deres koordinering af fagene på socialrådgiveruddannel-

sen. Meget af denne koordinering vil kunne varetages af en evt. HK’er.  

 

Ulla har indmeldt D-VIP budget for 2015 på 3,7 mio. kr..  I 2014 forventer vi at ende på 

ca. 3,3 mio. kr.   

 

Bachelorprojekt i foråret bliver fortrinsvis med ekstern vejledning, da vi ikke har kapaci-

tet nok selv.  

 

I foråret 2015, vil der være ca. 500 studerenter ’enheder’, som skal have valgfag, fordelt 

på 6. og 8. semester. Flere af disse skal vælge mere end et fag.  

 

Vejledning og valgfag vil udgøre ca. 1,7 mio. kr. i foråret 2015 ca. ½ delen af budgettet. 

 

Den 6. nov. 2014, er der besøg af akkrediteringspanelet vedr. Turnusakkrediteringen 

vedr. Jurauddannelsen. Der skal deltage 8 studenter, 4 fra kandidatuddannelsen og 4 fra 

bacheloruddannelsen. Dan og Esben fra studienævnet deltager, de rekrutterer studen-

terrepræsentanterne. Ulla melder 4 VIP og 4 D-VIP-repræsentanter ind, derudover del-

tager dem som har været med til at udfærdige rapporten. 

  

Lars og Ulla har været til møde med fakultetet, vedr. sagsbehandlingen af klagesager. 

Fremover vil fakultetet ved sager hvor der er tvivl om det faglige spm. i forbindelse med 

klage over bedømmelse og ved eksaminationsgrundlag, kontakte studienævnet.  

 

Der er udbudt ekstraordinære eksamener i december måned 2014 bl.a. eksamen i Juri-

disk metode og retslære, samt nogle erhvervsøkonomiske fag.  

 

Esben og Ulla har modtaget en mail, hvori det fremgik, at nogle studenterrepræsentan-

ter i studienævn er blevet presset til at stemme for forslag, selvom de ikke ønskede det.  

Repræsentanterne i Juridisk Studienævn, finder ikke at der er sådanne problemer her.  

 

6. Det Juridiske Studienævns retningslinjer for eksaminer, ved Joan Yde. 1 bilag 
Retningslinjerne er tilgængelige på Moodle ”Retningslinjer ved Den Juridiske Skole”. Alle 
studerende og undervisere kan tilgå dem. 
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Retningslinjerne blev gennemgået, og der er enkelte sproglige rettelser hertil. De enkel-
te medlemmer sender deres rettelser til Joan.  
 
Små rettelser/ændringer, kan fremover gøres af sekretariatet, uden at de skal godken-
des af studienævnet. 
 
Herefter er retningslinjerne godkendt. 
 
Tak til Joan, for flot udført arbejde. 

 
7. Det Juridiske Studienævns retningslinjer for dispensationer fra eksamensreglerne, ved 

Joan Yde. 1 bilag  
Retningslinjerne er tilgængelige på Moodle ”Retningslinjer ved Den Juridiske Skole”. Alle 
studerende og undervisere kan tilgå dem. 
 
Retningslinjerne blev gennemgået, og der er enkelte sproglige rettelser hertil. Rettelser-
ne sendes til Joan.  
 
Herefter er retningslinjerne godkendt. 
 

8. Kvote 2 kriterier for optagelse på Erhvervsøkonomi-jura 2015. 1. bilag 
Udkast blev godkendt. 
 

9. Studieordningsændringer (efterfølgende godkendelse) 
Der er foretaget nogle konsekvensrettelser f.eks. var strategisk styring anført med 24 
timers eksamen, dette er ændret til 4 timers eksamen.  
 
Straffe- og straffeproces – er omdøbt til Erhvervsstrafferet med proces. 
 
4. sem. nyt fag EU-ret med projekt – ændres til en 4 timers skriftlig eksamen.   
 
Intern censur foråret 2014 er blevet opdateret i studieordningerne. 
 
Faget ’Dansk og international selskabsskatteret’ er ændret til at omfatte 5 juridiske og 5 
erhvervsøkonomiske ECTS i stedet for 10 juridiske ECTS. 
 
Konsekvensrettelser behøver ikke at komme i studienævnet, sådanne rettelser kan stu-
dielederen gøre uden, at de skal behandles af nævnet. 

 
10. Beslutningsforslag – kriterier for sammensætning af valgfagskatalog (1 bilag US følger 

senere) 
Der udsendes en oversigt over bruttokataloget. Udvalget skal bl.a. beslutte, hvis der er 
for mange fag, hvilke fag der skal prioriteres i foråret 2015.  
 



JURIDISK STUDIENÆVN 
Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 

 

6 

11. Indfasning af intern censur og intern prøve i studieordning samt nedsættelse af udvalg 
(mdtl. Oplæg US) 
Punktet udskydes, når det kommer på dagsorden igen, har Ulla udarbejdet et op-
læg/forslag. Det drejer sig, bl.a. om, hvilke 4. og 5. semesterfag der skal underlægges in-
tern censur prøve.  
 

12. Præsentation af udvalgsarbejde - ramme for strategi- og handlingsplan for erhvervs-
økonomi-jura 
Punktet udsættes. 
 

13. Beslutningsforslag. Støtte til træning/coaching af studerende til mundtlig eksamen kr. 
10.000. 
Forslaget blev godkendt og vedtaget. 
 

14. Eventuelt 

 

 

Referent  

Lene Sloth Nielsen 

 


