
 

 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 

 

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn ved Aalborg 

Universitet, tirsdag den 1. juni 2021 kl.: 13.00-15.00. Link til Teams:  

Klik her for at deltage i mødet  

Mødet er indkaldt af studienævnsformand Liselotte Madsen 

 

Du bør læse følgende: Bilag på Moodle. 

Punkt 1 Godkendelse af endelig dagsorden 

Sagsfremstilling Dagsorden skal godkendes af studienævnet. 

Indstilling Dagsorden godkendes af studienævnet. 

Bilag Dagsorden. 

 

Punkt 2 Godkendelse af referat fra mødet den  

Sagsfremstilling Godkendelse af referat fra foregående studienævnsmøde. 

Indstilling Der indstilles til at Studienævnet godkender referatet. 

Bilag Referat fra mødet (findes på Moodle under det respektive møde). 

 

Punkt 3 Studieordningsændringer 

Sagsfremstilling Fagansvarlig Anders Ørgaard ønsker at foretage ændringer i faget Formueret lll 
(ha.jur).  
Fagansvarlig Marianne Holdgaard ønsker at foretage ændringer i faget Familieret 
og Arveret 
Fagansvarlig Marianne Holdgaard ønsker at foretage ændringer i faget Juridisk me-
tode 
Underviser Cristine Ussing ønsker at foretage ændringer i faget Entrepriseret 
Underviser Jesper Møller ønsker at foretage pensumændring i faget Sportsjura 
Fagansvarlig Marie Jull Sørensen ønsker at foretage pensumændring i faget EU Con-
sumer Law 

Indstilling Studienævnet bedes tage stilling til om de fremlagte ændringer kan godkendes.  

Bilag Bilag 1 og 2: Ansøgning fra Anders Ørgaard til Formueret lll 
Bilag 3: Ansøgning fra Marianne Holdgaard til Familieret og Arveret 
Bilag 4: Ansøgning fra Marianne Holdgaard til Juridisk metode 
Bilag 5: Ansøgning fra Cristine Ussing til Entrepriseret 
Bilag 6: Ansøgning fra Jesper Møller til Sportsjura 
Bilag 6A: Ansøgning fra Marie Jull Sørensen 

 

Punkt 4 Frafaldstruede studerende  

Sagsfremstilling Som del af kvalitetssikringen på AAU skal der 2 gange årligt følges op på frafaldstru-
ede studerende. Oversigten trækkes via QlickView, der indeholder data fra økono-
mistyringssystemet (ØSS) og studiedata fra STADS.  

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

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjAwNjc5MzEtODA3Mi00ZDZkLWFhZTQtYjQ1MmU4NGMxMzVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f5dbba49-ce06-496f-ac3e-0cf14361d934%22%2c%22Oid%22%3a%2235f2a88e-709f-4991-85d3-f51222947280%22%7d


 

 

Studerende mellem 5 og 15 ECTS bagud kategoriseres som ”gule” mens studerende 
der er mere end 15 ECTS bagud kategoriseres som ”røde”.   
Idet samtlige fag på Juridisk Institut vægtes enten 5 eller 10 ECTS bliver de stude-
rende hurtigt forsinkede i studiet i forhold til denne måling. 

- De ”Gule” studerende henvises til studievejlederne.  
- De ”Røde” tilbydes særlig vejledning med BSN og henvises tillige til studie-

vejlederne. Enkelte studerende tilbydes endvidere vejledning og ekstra 
støtte til fx studieteknik ved studielektor Line Bune Juhl. 

Indstilling Antallet af frafaldstruede studerende gennemgås for Studienævnet. 

Bilag Bilag 7: Oversigt over antal studerende fordelt på studieretninger fra indeværende 
år 
Bilag 8: Oversigt over antal studerende fordelt på studieretninger fra efterår 2020 
Bilag 9: Oversigt over antal studerende fordelt på studieretninger fra forår 2020 

 

Punkt 5 Trivselsaktiviteter og midler 

Sagsfremstilling Der er fra centralt hold blevet afsat midler til at styrke de studerendes trivsel og få 
dem tilbage på campus i det omfang, vi må. Midlerne skal bruges til fagligt/sociale 
arrangementer og indsatser, der styrker de studerendes trivsel og tilknytning til 
campusserne. 

Indstilling Studienævnet bedes diskutere, hvordan disse midler bør anvendes. Vi forventer, at 
det beløbsmæssigt drejer sig om ca 135.000 kr til Juridisk Institut. Fristen for tilba-
gemelding med en kort redegørelse for midlernes anvendelse er 14. juni. 

Bilag Ingen 

 

Punkt 6 Procedure vedrørende håndtering af evaluering 

Sagsfremstilling Studienævnet bedes diskutere proceduren for evaluering med henblik på forenk-
ling. 

Bilag Ingen 

 

Punkt 7 Orientering fra Studienævnsformand 

Sagsfremstilling o Opfølgning fra sidste møde 
o Karaktergennemsnit vinteren 2020/21  
o Klage over vejleder 

Bilag  Bilag 10 og 11: Karaktergennemsnit V20-21 

 

Punkt 8 Dispensation og meritsager (lukket punkt) 

 

Punkt 7 Eventuelt 

Sagsfremstilling  

Indstilling  

Bilag  

 



 

 

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. 

 


