
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Referat af studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn den 1. juni 2021 kl.: 
13.00-15.00 på Teams.  
 
Deltagere i mødet: Liselotte Madsen (LLM), Sten Bønsing (SB), Birgit Feldtmann (BFE), Birte Solvej Neve 

(BSN), Jesper Lindholm, Oliver Lyngholm Sørensen (OLS), Andreas Kamstrup Tornbo (AKT), Karen Sofie Ve-

jen Jørgensen (KSVJ), Amanda Angela Mygind (AAM - studievejleder/observatør) 

Afbud: Kristian Lykke Kristensen 

Punkt 1 Godkendelse af endelig dagsorden 
Sagsfremstilling Dagsorden skal godkendes af studienævnet. 
Indstilling Dagsorden godkendes af studienævnet. 
Referat LLM ønskede, at vi startede med punkt 4 og herefter punkt 8. Og herefter resten af 

dagsorden derfra. Dette blev godkendt. 
 

Punkt 2 Godkendelse af referat fra mødet den  
Sagsfremstilling Godkendelse af referat fra foregående studienævnsmøde. 
Indstilling Der indstilles til at Studienævnet godkender referatet. 
Referat Referat fra mødet (findes på Moodle under det respektive møde). Referat god-

kendt. 
 

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.  
Referat • Formueret lll (HA (jur.)): 

Studienævnet besluttede, at godkende studieordningsændringen i faget 
Formueret lll (HA (jur)). Studienævnet ønsker dog dialog med Anders Ør-
gaard om yderligere forslag til, hvordan man kan give erhvervsjuristerne 
muligheden for at få de udgåede fagelementer ind i uddannelsen f.eks. via 
valgfag. 

• Familieret og Arveret: 

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



 

Studienævnet besluttede, at godkende studieordningsændringen i faget Fa-
milieret og Arveret. 
 

• Juridisk metode: 
Studienævnet besluttede, at godkende pensumændringen i faget Juridisk 
metode. 

• Entrepriseret: 
Studienævnet besluttede, at godkende pensumændringen i faget Entrepri-
seret. Studienævnet opfordrer underviseren til at undersøge, om der kan 
udarbejdes e-kompendium for dele af pensum, hvis copyright-reglerne til-
lader dette. 
Sportsjura 
Studienævnet besluttede, at godkende pensumændringen i faget Sports-
jura. 

• EU Consumer Law: 
Studienævnet besluttede, at godkende pensumændringen i faget EU Con-
sumer law. 

 

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.  
Studerende der er kommet 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 hos BSN med henblik på at få udarbejdet en 
studieplan for den resterende del af deres studietid. De studerendehenvises tillige 
til studievejlederne. Enkelte studerende tilbydes endvidere vejledning og ekstra 
støtte til fx studieteknik ved studielektor Line Bune Juhl. 
 

Indstilling Antallet af frafaldstruede studerende gennemgås for Studienævnet. 
Referat HK gennemgik de fremsendte oversigter og konkluderede, at der er godt styr på de 

fleste af de studerende, som af forskellige årsager forsinkede. Samt at det kun har 
været nødvendigt at sende få breve ud. AAM fortalte, at hun har talt med nogle få 
studerende omkring studietekniske udfordringer – i særdeleshed studerende på de 
første semestre. LLM fortalte, at der til rektors studieleder- og studienævnsfor-
mandsmøde blev udtrykt bekymring for studerendes trivsel. 
HK meddelte, at selvom studienævnet modtager en rapport med en vis antal stude-
rende på, som optræder som frafaldstruet, så er det langt fra dem alle, som vi sen-
der en mail til, da vi i forvejen allerede har kontakt med dem og nogle af dem har 
allerede fået udarbejdet studieplan.  
 

 



 

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. 

Referat Studienævnet besluttede at lade studenterrepræsentanterne udarbejde nogle for-
slag. KSVJ og AKT var dog skeptiske i forhold til, at der er kort frist og det er midt i 
eksamensperioden. AKT og OLS tilkendegav, at de gerne vil udarbejde et kort ideka-
talog inden fristens udløb. Og evt. bruge deres bagland af studerende til inspira-
tion. 
Studienævnet drøftede forskellige forslag, bl.a.: 

• En ”mini-studiestart” til 3. semester, som ikke har fået det, der minder om 
en studiestart, da de startede i september 2020. 

• ”Meet’n’Greet” af underviserne – i særdeleshed til de unge semestre - som 
mange studerende slet ikke har mødt endnu. 

• Besøg af en komiker  
• Gerne aktiviteter omkring studiestart, så at samfundet er mere åbent.   

 

Punkt 6 Procedure vedrørende håndtering af evaluering 
Sagsfremstilling Studienævnet bedes diskutere proceduren for evaluering med henblik på forenk-

ling. 
Referat LLM gennemgik den nuværende måde at lave evalueringer på. LLM mener, at den 

er meget omfattende og tidskrævende og udbyttet ikke står mål med processen. 
Med de lave besvarelsesprocenter, som vi desværre ser, er opgaven alt for tidskræ-
vende opgave. LLM foreslår derfor to alternativer: Enten at opgaven deles i 4, såle-
des at hver VIP : i studienævnet deles om opgaven, alternativt, at evalueringspro-
cessen forenkles.  
KSVJ forslog, at studienævnet blot ser udtrækket fra spørgeskemaerne. Der behø-
ver ikke blive udarbejdet en rapport som normalt følger med. BSN fortalte, at det 
som der ikke vedrører det faglige, bla. Studiemiljø – det varetager Julie Ahlstrøm 
Tougaard, og det ændres der ikke ved. JL foreslog, at en forenkling kan være en 
markering af, hvor der er ”store problemer”, og at det netop er disse markeringer, 
som danner grundlaget for en diskussion.  
Det blev besluttet, at de fagansvarlige fortsat får evalueringerne ud med henblik 
på, at give mulighed for at kommentere, hvis der er udfordringer i faget. Herefter 
laver LLM en grovsortering, hvorefter der sendes informationen til studienævnet. JL 
foreslog, at det bør gøres mere tydeligt, hvad der spørges efter i spørgeskemaerne 
til de studerende. Samt at der udarbejdes retningslinjer for, hvordan man svarer på 
den slags spørgeskemaer. LLM anførte, at det arbejde ikke kan gøres i dette seme-
ster, da evalueringerne allerede er foretaget.  BSN forklarede, at det er vanskeligt 
for sekretariatet at lave en vurdering af det faglige elementer og kommentarer i 
spørgeskemaerne.  

 



 

Punkt 7 Orientering fra Studienævnsformand 
Sagsfremstilling o Opfølgning fra sidste møde 

o Karaktergennemsnit vinteren 2020/21  
o Klage over vejleder 

Referat LLM orienterede om karaktergennemsnittene. Til de ordinære eksamener ses en 
tendes til et fald i karaktergennemsnittene i flere fag.  Tendensen er dog ikke så 
markant, at det udløser en ekstraordinær indsats. JL fortalte, at der har været flere 
til hans spørgetime, samt at der er blevet stillet flere spørgsmål i undervisningen. JL 
mener, at det er vanskeligt at spå, om dette er Coronarelateret.  
LLM orienterede om en klage, som Studienævnet har modtaget. LLM fortalte om 
klagens indhold, som kom fra en specialestuderende, som afleverede specialet i 
vinter og klagen gik på vejledningsforløbet. LLM fortalte, at hun henlagde sagen 
som følge af grundlæggende uenigheder i sagsforløbet fra henholdsvis vejleder og 
den studerende.  

 

Punkt 8 Dispensation og meritsager (lukket punkt) 
 

 

Punkt 9 Eventuelt 
Sagsfremstilling Studienævnet besluttede, at næste møde afholdes fysisk på campus.  
Indstilling  
Referat  

 
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. 
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