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Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 5. no-

vember 2014 kl.: 13:00-15:00 i lokale 1.02, NJV 6B 

 

Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Marie Jull Sørensen, Dan Bastholm og Birte 

Solvej Neve. 

 

Ikke til stede: Marijanne Kvist, Jesper Melgaard Algayer, Esben Korsgaard Poulsen, Nicoline Skals, 

Alberg Sverrisson 

 

Dagsordenen er: 

1. Godkendelse af endelig dagsorden 

2. Godkendelse af referat af 1. oktober 2014 (bilag) 

3. Merit 
a. NN 

4. Dispensation 
a. NN 
b. NN 
c. NN 
d. NN 

5. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

6. Studienævnets og skolens budget for 2015 v/Birte Solvej Neve (bilag) 

7. Strategi og handlingsplan for jura og erhvervsjura (bilag) 

8. Oplæg om kvalitetsstyring på skole og studienævnsniveau (bilag)  

9. Profilering i forholde til internationale studerende 

10. Ændring af dato til næste møde – nyt forslag onsdag den 3. december kl. 10.00. 

11. Eventuelt 

 
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 

 

  



JURIDISK STUDIENÆVN 
Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 

 

2 

1. Godkendelse af endelig dagsorden 

Tilføjes punkt - Profilering i forholde til internationale studerende (punkt 9, de efterføl-

gende punkter ændres numerisk)  

Tilføjes bilag til punkt 8 

Derefter er dagsordene godkendt 

 

2. Godkendelse af referat af 1. oktober 2014  

Godkendt  

 
3. Merit 

a. NN – Godkendt merit jf. SBs udkast 
 

4. Dispensation 
a. NN - afslag 
b. NN – bevilget  
c. NN – bevilget     
d. NN – bevilget  

 
 

5. Orientering fra studienævnsformand og studieleder 

Der afholdes den 6. november akkrediteringsmøde for juramed det udpegede akkredi-
teringspanel, hvor der er inviterede repræsentanter fra studiet, D-VIP, studerende til in-
terviews til brug for endelige akkreditering. Linket til turnusakkrediteringsrapporten er 
tidligere sendt til SN til orientering.  
 
 
Dimensionering, som er meldt ud fra ministeriet, er endnu ikke helt afsluttet. Men det 
ser ikke ud til at det kommer til at påvirke de juridiske uddannelser direkte.  
 
I forhold til i gang værende selvevaluering bliver der afholdt møde med dekanatet den 
20. november, hvor der skal diskuteres strategi- og handlingsplan, der er udarbejdet 
pba. selvevaluerings- og turnusakkrediteringsrapport. 
 
Der er udsendt valgfagskatalog til relevante semestre, og de studerende har givet tilba-
gemelder i forhold til ønsker. Der oprettes i alt 17 valgfag ud fra principper i forhold til 
antal studerende, engelske valgfag samt prioritering af nye valgfag. To fag, nemlig ”Ar-
bejds- og ansættelsesret” og ”Køb og salg af virksomheder..” vil (måske) blive delt i 2 
hold.  
Der blev diskuteret om muligheder for at præsentere valgfag for de studerende, samt 
om der skal være en længere tilmeldingsfrist til de studerende i forhold til valg af fag. 
Sekretariatet vil forsøge at imødekomme ønsket i foråret 2015 i forbindelse med valg af 
valgfag på 9. semester evt. i form af en workshop, hvor de fagansvarlige kan møde op og 
svare på spørgsmål. 
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Der har været afholdt samtaler med en del frafaldstruede studerende. Samtalerne er 
gået godt, og det bliver positivt mødt fra de studerende. En del af samtalen har til for-
mål at få overblik over hvorfor de er truede og få udarbejdet en studieplan. Som noget 
nyt tilbydes enkelte studerende et kort coachingsforløb med ekstern lektor Line Bune 
Juhl. 
 
ELSA har anmodet om at afholde kurser i eksamenstræning og eksamenslæsning, hvilket 
studienævnet synes er et godt initiativ. Det skal afholdes for 1. semester. 
 

6. Studienævnets og skolens budget for 2015 v/Birte Solvej Neve 

Buget 2015 blev gennemgået på baggrund af udsendte bilag. 

 

Det blev aftalt, at Studienævnet vil udarbejde et brev til Fakultetet i forhold til proces-

sen med budgetlægning samt udmelding af bevilling. 

 

Der blev på baggrund af STÅ tal, aftalt at der skal genindføres holdundervisningen i faget 

EU-ret, der indfases på 4. semester i F2015da det har stor faglig betydning da antallet af 

studerende er stort pga. samlæsning.  

Der er blevet budgetteret med 4,6 mio. i 2015 til D-VIP. 

 

7. Strategi og handlingsplan for jura og erhvervsjura 

Strategi og handlingsplanen er udfærdiget i sammenhæng med selvevaluering, samt til 

brug i forhold til kvalitetssikring af studiernes forløb, opbygning, undervisning, studie-

miljø, forskningsdækning og des lign.. 

 

Ulla forklarede opbygningen af skemaet og sammenhæng mellem visioner, mål og hand-

linger. 

 

Der er enighed om at det er vigtigt at der skabes en fælles indsigt og forståelse for stra-

tegi og handlingsplanerne, derfor blev der nedsat et udvalg, som skal planlægge et mø-

de/workshop for studiets ansatte.  

Marie og Ulla indgår i et udvalg. 

 

8. Oplæg om kvalitetsstyring på skole og studienævnsniveau  

Ulla gennemgik overskrifterne til kvalitetsstyringsprocesserne, samt hvilket arbejdesred-
skaber som skolen og SN har til at sikre kvaliteten af studierne med.  
 
 

9. Profilering i forholde til internationale studerende 

Spørgsmålet blev stillet kan/skal der gøres mere i forhold til at tiltrække internationale 

studerende.  
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Studenterrepræsentant i SN ønsker, at der på studierne og instituttet tages initiativer til 

at tiltrække internationale studerende, sådan der bliver skabt et miljø omkring  samt 

skabes balance i forhold til de studerende der sendes ud. Instituttet har en del samar-

bejdsaftaler i hele verden. 

Der er flere udfordringer - bl.a. er der endnu ikke det antal fag på engelsk, som det er 

obligatoriske og det går trægt med oprettelse af engelske valgfag, Jurauddannelserne 

udbydes ikke som master uddannelser, og der er ikke de personalemæssige ressourcer, 

der skal til (på nuværende tidspunkt). 

Studienævnet er bestemt enige i, at Internationalisering er fremtidssigtet, og at det er 

noget der skal udvikles på studieniveau.  

 

Samtidig blev der efterlyst juridiske fag/uddannelse som e-leaning. Hertil blev der ned-

sat et udvalg der vil se på i gangværende e-leanings tilbud ). Ulla og Dan vil afholde et 

møde. 

 
10. Ændring af dato til næste møde – nyt forslag onsdag den 3. december kl. 10.00. 

OK 

 

11. Eventuelt 

Ingen bemærkninger til evt. 

 


