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Referat af studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet, mandag den 3. februar 2014 

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

 

Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Carsten Munk-Hansen, Martin Chemnitz, Paw Allan 
Møller Christensen (gik kl. 11.00), Esben Korsgaard Poulsen, Dan Bastholm, Jesper Melgaard Algayer, 
Marijanne Kvist og Lene Sloth Nielsen 
 

Afbud: Lea Stochholm 

 

Dagsordenen er: 

1. Godkendelse af endelig dagsorden 

2. Godkendelse af referaterne fra den 3. december og 13. januar 2014 

3. Valg af næstformand 

4. Tavshedspligt, forretningsorden og delegationsinstruks (bilag) 

5. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

6. Udkast til udtalelse til fakultetet vedr. samlæsning med andre uddannelser mv. (bilag indstilling fra 

studienævnsformand) Udgår 

7. Civilproces 3. semester - pensumændringer og ændret eksamensform 
8. Evaluering af eksamensformen i Statsorganerne – bilag karaktergennemsnit 

9. Merit 
a. NN – Fag på 1-6. sem BA.jur. 
b. NN – Forhåndsgodkendelse af merit 
c. NN – Forhåndsgodkendelse af merit 

10. Dispensation (lukket punkt) 
a. NN – specialeskrivning på trods af manglende eksamener 
b. NN – skift af studieordning og merit 
c. NN – dispensation fra studieordning 
d. NN – dispensation ekstraordinær ordinær eksamen 
e. NN – 4. eksamensforsøg 

11. 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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Ad 1 Godkendelse af endelig dagsorden 

Pkt. 6 udgår og inkluderes i orienteringspunktet. Pkt. 9 og 10. Det er Sten Bønsing og Lene Sloth Nielsen som 

behandler og forbereder disse punkter inden mødet. 

  

Ad 2 Godkendelse af referaterne fra den 3. december og 13. januar 2014 

Rettelse til referatet af den 13. januar 2014. Sætningen: samtlige fag er blevet evalueret i efteråret 2013, 

ændres til samtlige fag på jurauddannelsen er blevet evalueret i efteråret 2013.  

 

Referaterne er herefter godkendt. 

 

Ad 3 Valg af næstformand 

Esben Korsgaard Poulsen blev genvalgt som næstformand. 

 

Ad 4 Tavshedspligt, forretningsorden og delegationsinstruks (bilag) 

SB: Forretningsorden beskriver de formelle regler for afvikling af studienævnsmøder på Aalborg Universitet. 

”Tavshedspligt og fortrolighed i studienævnet”, omfatter bl.a. dispensationsansøgninger og andre 

personsager. Delegationsinstruks: Studienævnet har delegeret beslutningskompetence til 

studienævnsformanden vedrørende en række af nævnets emneområder (Delegationen omfatter, at Sten 

Bønsing behandler dispensations- og meritsager). 

 

Ad 5 Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

Strukturen på Moodle gennemgås med henblik på fornyelse evt. med medinddragelse af 

studenterrepræsentanterne i studienævnet. 

 

 Udveksling af undervisning med uddannelserne/institutterne på fakultetet drøftes aktuelt med fakultetet. 

Juridisk institut har meddelt, at vi i F2014 ikke umiddelbart kan levere undervisere til 

socialrådgiveruddannelsen. Dekanen har pålagt Juridisk Institut og Institut 1 (Sociologi) at finde en løsning 

Vores leverance af undervisning til socialrådgiverstudiet er ikke afklaret endnu. Levering af undervisning 

mellem institutterne skal strømlines i forhold til timer og kroner.  

 

Vedrørende underviserkapacitet til erhvervsøkonomisk blok på HA-jur. 2. semester er denne del faldet på 

plads–. Projektvejledning og afvikling af eksamen står Institut 3 for. Der afventes tilbagemelding herfra 

vedrørende dette. 

 

SB og LBL mener at studienævnet skal prioritere undervisning til de andre uddannelser højt. Samspillet består 

bla i udveksling af forskningsbaseret undervisning. Hvis vi leverer til andre uddannelser, vil vi stå bedre ift. 

forespørgsel på undervisning fra andre.  SB undrer sig over, at han ikke er blevet bedt om at hjælpe med at 

skaffe undervisere til socialrådgiveruddannelsen. 

 

US forslår, at studienævnet laver en udtalelse til fakultetet på marts mødet, vedr. undervisning på andre 

uddannelser på universitetet. 
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Timefordeling. Ved fordelingen af vejledere, var der ikke flere timer at fordele på de interne undervisere. Dette 

har påvirket 2014 D-VIP budget med mere end 100.000 kr. i ikke budgetterede omkostninger.  

 

Udmelding til studerende via Moodle om hvornår de vil kunne forvente tildeling af vejledere til bachelorprojekt 

og speciale.  

 

CMH Er der en afklaring vedr. betaling af auditorieleje?  US Endnu ikke noget nyt – budget for 2013 lægger til 

grund for budget 2014. 

 

Studienævnets budget for 2014 vil på baggrund af statusopdatering blive diskuteret på marts mødet. 

  

Ved ansøgning om pensumændring til studienævnet. Fremover skal ansøgningen indeholde: En begrundelse 

om hvorfor ønskes der skift af pensum, samt hvilke pensum der ønskes skiftet fra og til, og pris på nuværende 

og det ønskede litteraturgrundlag.  

 

Pensumændringen vedr. Selskabsret (dagsorden den 13. januar), er fastholdt, da de studerende har købt den 

nye pensumbog. US har talt med Helene Maria Jensen om pensumændringerne. Helene Maria 

Civilproces indfases som led i ny STO 2013 BA-jur. på 3 semester i E2014. 

 

Projekteksamen i EU-ret gik godt, der var 60 studerende. De 3 eksaminatorer havde alle god fornemmelse af 

at de studerende løftede hinanden i grupperne, ligesom det heller ikke var vanskeligt at differentiere imellem 

de enkelte studerende. På 4. sem. skal alle EU-ret studerende til projekteksamen, når 4. semester i STO 2013 

indfases i F2015. 

 

Prof.mso. Liselotte Madsen er bevilget orlov i 1 år 

 

Charlotte Sørensen har opsagt sin midlertidige ansættelse i F2014 – hun vil som ekstern lektor varetage faget 

Punktafgifter, og delvist faget Retorik og kommunikation dette i samarbejde med Ellen Raunsmed. 

 

 

Ad 6 Udkast til udtalelse til fakultetet vedr. samlæsning med andre uddannelser mv. (bilag indstilling 

fra studienævnsformand) 

Punktet udgik 

 

Ad 7 Civilproces 3. semester - pensumændringer og ændret eksamensform 
Til næste møde kommer en opdateret fagbeskrivelse fra Søren Sandfeld. 
 
Det kommende 7. semester vil blive afviklet efter STO 2013 cand. jur., herunder overgangsordning 
vedrørende faget civilproces. 
 
Studienævnet indstiller i henhold til anbefaling fra fagansvarlig, at eksamen i faget civilproces ændres til en 
skriftlig 3-timers kortsvarseksamen, i stedet for en skriftlig projekteksamen.  
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Pensumændring godkendt, med forbehold 
 
Ad 8 Evaluering af eksamensformen i Statsorganerne og juridisk metode – bilag karaktergennemsnit 

Karaktergennemsnit gennemgået for hhv. juridisk metode og statsorganerne. Eksamen blev afviklet i efteråret 

2013. 

 

Juridisk metode: 118 jura studerende og 134 erhvervsjura studerende, gennemsnit 6,9 og 4,9 

 

Statsorganerne: 118 jura studerende og 134 erhvervsjura studerende, gennemsnit 7,7 og 6,2 

 

Næste SN-møde behandles karaktergennemsnit for Formueret.  

 

Ad 9 Merit 
a. NN – Fag på 1-6. sem BA.jur. OK 
b. NN – Forhåndsgodkendelse af merit. OK 
c. NN – Forhåndsgodkendelse af merit. OK 

 
 
Ad 10 Dispensation (lukket punkt) 

a.    NN – specialeskrivning på trods af manglende eksamener. OK 
b.    NN – skift af studieordning og merit. OK 
c.    NN – dispensation fra studieordning. OK 
d. NN – dispensation ekstraordinær ordinær eksamen. OK 
e. NN – 4. eksamensforsøg. OK 
f. NN - ekstraordinær ordinær eksamen. OK 

 

Ad 11 Eventuelt 

 
 

Referent 

Lene Sloth Nielsen 

 


