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Referat fra Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet, mandag den 3. marts 2014 kl.: 12:30-

14:00 

 

Deltagere ved mødet: 

Ulla Steen, Lars Bo Langsted, Sten Bønsing, Carsten Munk-Hansen, Jesper Melgaard Algayer, Dan 

Bastholm og Birte Solvej Neve 

Afbud fra:  

Esben Korsgaard Poulsen, Marijanne Kvist, Lea Stockholm, Paw Allan Møller Christensen 

 

Endelig dagsordenen ved mødets start: 

1. Godkendelse af endelig dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

4. Studienævnets budget for 2014 (orientering ved Birte Solvej Neve) 

4A. Vedtagelse af ændring af forcensurnorm fra 10 til 5 timer 

5. Revision af Studienævnets retningslinjer for projekteksaminer 

6. Udkast til Studienævnets regler vedrørende gruppedannelse ifm. projektarbejde 

7. Udkast til revision af synopsis paradigme 

8. Karaktergennemsnit/stikprøvecensur for Formueret 1 mundtlig og skriftligt (ordinær 

eksamen) 

9. Evt. ekstraordinært udbud af sommereksamen i formueret 1 

10. Opdateret fagbeskrivelse Civilproces 3. semester 

11. Ændring til STO-2010 med ændringer 2012 vedr. eksamen i ekstern regnskab af skriftlig 

eksamen fra 3 til 4 timer 

12. Vedr. klage over afslag på 4. eksamensforsøg 
13. Merit 

a) NN – forhåndsmerit BA-jur.  
b) NN – forhåndsgodkendelse af merit – 9. semester valgfag 

14. Dispensation (lukket punkt) 
a) NN – 4. eksamensforsøg Familie- og arveret 3. semester 

15. Eventuelt 
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Ad. 1 Godkendelse af endelig dagsorden 

Tilføjet 4A. Vedtagelse af ændring af forcensurnorm fra 10 til 5 timer 

 

Ad. 2 Godkendelse af referat 

Der blev ikke godkendt referat fra sidste møde, da det udsendte referat er et forkert 

referat. Dette rettes der op på, og det tidligere referat vil blive godkendt til næste 

møde. 

 

Ad. 3 Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

Der er foretaget stikprøvecensur i faget skriftlig formueret 1 i forbindelse med den 

ordinære eksamen E2013. Formueret 1 er et af de fag, der afvikles som intern prøve i 

E2013 med henblik på vurdering af, om denne form for eksamen er hensigtsmæssig og 

skal gøres permanent. 

 

En stikprøve med 25 opgavebesvarelser viste en karaktervariation mellem eksaminator- 

og censorbedømmelser svarende til det grundlag, hvorpå der almindeligvis foretages 

konferering. Ud af de 25 udtagne besvarelser varierede karaktergivningen i to tilfælde 

mellem 2-7 og 4-10. Da stikprøven udgjorde ca. 10% af besvarelserne blev der for 

sikkerhedsskyld foretaget censur på alle opgavebesvarelser. I alt blev der fundet 10 

besvarelser med en karaktergivning, der varierede med to karakterer. Censuren blev 

gennemført som intern censur, dvs. der blev foretaget konferering mellem de to 

opgaverettere. 

 

Konkluderende kan afviklingen af intern prøve i faget formueret 1 siges at være 

forsvarlig, men der er i Studienævnet enighed om, at det ikke er hensigtsmæssigt. Til 

gengæld er det Studienævnets holdning, at i det omfang nævnet pålægges eller af 

økonomiske må afholde eksamener som intern prøve, da må de medførende 

uhensigtsmæssigheder accepteres. 

 

 

 

Opfølgning vedr. kommunikation fra sekretariatet via moodle til de studerende. Det 

kan oplyses, at der vil bliveoprettet et rum i moodle til retningslinjer med diverse 

informationer bl.a. vedr. eksaminer, projekter, studieordninger og lign. samt en 

beskrivelse af forskellige eksamensformer. De informationer, der skal være i rummet 

samt opbygningen heraf, vil blive drøftet med studerende.  

 

Planlægning af efterår semester er ved at blive sat i gang. Ulla Steen sender ud til 

fagansvarlige meget snart, om tilpasning af fagbeskrivelser i henhold til bl.a de nye 

studieordninger. Fagbeskrivelserne danner grundlag for det øvrige processer. 
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Opfølgning fra sidst vedr. undervisning på socialrådgiveruddannelsen, hvor situationen 

desværre stadig er uafklaret. Dog er ekstern lektor Allan Ramsgaard blevet genansat til 

at varetage nogetaf socialforvaltningsretsundervisningen.. 

 

Ad. 4Studienævnets budget for 2014 (orientering ved Birte Solvej Neve) 

Gennemgang af forbrug til dato.  

 

4A. Ændring af forcensurnorm fra 10 til 5 timer 

Vedtaget. Samtidig repeteres det, at der som udgangspunkt skal afvikles forcensur via 

tlf., Skype eller lign.  

 

Ad. 5 Revision af Studienævnets retningslinjer for projekteksaminer 

Blev gennemgået og rettet til i samarbejde med nævnets medlemmer. 

 

Ad. 6 Udkast til Studienævnets regler vedrørende gruppedannelse ifm. projektarbejde 

Der er enighed om at der skal være ét sæt retningslinjer, hvorfor gruppevejledning og 

gruppearbejdes retningslinjerne skal integreres. CMH tilretter udkastet, hvorefter det 

kommer i SN igen.  

 

Ad. 7 Udkast til revision af synopsis paradigme 

Det blev vedtaget dog med den rettelse at de to afsnit om konklusion skal rettes 

til/slettes, da konklusion ikke skal indgå i synopsis, US retter til. 

 

Ad. 8 Karaktergennemsnit/stikprøvecensur for Formueret 1 mundtlig og skriftligt (ordinær 

eksamen) 

SN påpegede problemet med, at der er for stor forskel på karakterne på mundtlig og 

skriftlig eksamen i nogle fag. 

 

Ad. 9 Evt. ekstraordinært udbud af sommereksamen i formueret 1 

Det blev vedtaget at eksamen i formueret 1 på 1. semester vil blive ekstra ordinært 

tilbud til studerende både på gl. og ny STO. 

 

Samtidig blev det besluttet, at Ulla Steen kan tage beslutning om  ekstra ordinært at 

udbyde eksaminer, hvis det drejer sig om enkelte studerende.  

 

Ad. 10 Opdateret fagbeskrivelse Civilproces 3. semester 

Beskrivelsen blev godkendt, dog med en rettelse om at det skal være en 3-timers 

almindelig skriftlig eksamen og ikke kortsvarseksamen. 
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Dette medføre at der skal ske en studieordningsændring i forhold til eksamen, som 

også er godkendt at SN. 

 

Ad. 11 Ændring til STO-2010 med ændringer 2012 vedr. eksamen i ekstern regnskab af skriftlig 

eksamen fra 3 til 4 timer 

Studieordningsændringen blev godkendt. 

 

Ad. 12 Vedr. klage over afslag på 4. eksamensforsøg 
SN fastholder afgørelsen. 
 

Ad. 13 Merit 
a) NN – forhåndsmerit BA-jur. - Givet 
b) NN – forhåndsgodkendelse af merit – 9. sem. Valgfag - Afslag 

 
Ad. 14 Dispensation (lukket punkt) 

a) NN – 4. eksamensforsøg Familie- og arveret 3. semester – Givet 
 

Ad. 15 Eventuelt 


