
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn ved Aalborg 
Universitet, onsdag den 6. oktober 2021 kl. 8.00 i lokale 106 (Fib. 4).  

Mødet er indkaldt af studienævnsformand Liselotte Madsen 

Gæst: Britt Justenlund. 

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 1. juli 
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 Fremlæggelse af budget (udkast)  
Sagsfremstilling Studienævnets budget 2022 bliver fremlagt i hovedtræk v/ Britt Justenlund  
Indstilling Der bliver ikke sendt bilag ud på forhånd. På mødet bliver budgettet fremvist på 

skærm. 
Bilag Ingen bilag 

 

Punkt 4 STÅ-prognose 
Sagsfremstilling Orientering om STÅ prognose v/ Britt Justenlund 
Indstilling  
Bilag Ingen bilag 

 

Punkt 5 Ønsker om digital undervisning som følge af sygdom 
Sagsfremstilling Efter vi er kommet tilbage på campus oplever sekretariatet flere og flere fore-

spørgsler på adgang til at deltage i undervisningen digitalt, selvom undervisningen 
egentligt er planlagt til at afholdes på campus. Dette kan være som følge af sygdom 
eller have andre årsager. Studienævnet bedes drøfte, hvilken fleksibilitet der skal 
udvises i forhold til disse ønsker. 

Indstilling Det indstilles, at studienævnet forholder sig til ovenstående og vedtager retnings-
linjer til brug i studiesekretariatet. 

Bilag Ingen bilag 
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Punkt 6 Digitale læringsmål 
Sagsfremstilling Arbejdet med de digitale læringsmål i studieordningerne er færdiggjort og skal god-

kendes af SN 
Indstilling Det indstilles at SN godkender de digitale læringsmål, så de kan indsendes til fakul-

tetet. 
Bilag Bilag 1  

 

Punkt 7 Evaluering EU Consumer Law 
Sagsfremstilling Studienævnet bedes gennemgå evalueringen og drøfte eventuelle forhold.  
Indstilling  
Bilag Bilag 2 

 

Punkt 8 Trivselsmidler 
Sagsfremstilling Studienævnet vedtog i juli måned at bede studenterforeningen FEJ om at komme 

med forslag til anvendelse af de trivselsmidler, som vi er blevet tildelt. FEJ har udar-
bejdet budget, som er vedhæftet som bilag 

Indstilling Studienævnet bede beslutte om FEJs budget kan godkendes helt eller delvist. 
Bilag Bilag 3 

 

Punkt 9 Opfølgning på evaluering af Ekstern regnskab forår 2021 
Sagsfremstilling Underviser Henning Gerner Mikkelsen har fremsendt opfølgning på vores henven-

delse vedrørende evaluering af faget Ekstern regnskab fra foråret 2021.  
Indstilling Studienævnet bedes tage stilling til underviserens fremførte punkter 
Bilag Bilag 4 og 5 

 

Punkt 10 Opfølgning på flere forhåndsgodkendte projektorienterede forløb  
Sagsfremstilling Studienævnet besluttede, at der skulle gøres en ekstra indsats i forhold til at få 

flere forhåndsgodkendte forløb – primært til erhvervsjurastuderende for at 
fremme flere projektorienterede forløb til dem. Studienævnet bad fagansvarlig An-
ders Ørgaard om, at sætte initiativer i søen. Den fagansvarlige har efterfølgende gi-
vet en tilbagemelding.  

Indstilling Studienævnet bedes tage stilling til om skal iværksættes yderligere tiltag 
Bilag Bilag 6 

 

Punkt 11 Mødedeltagelse til studienævnsmøder – skal hybrid være en løsning?  
Sagsfremstilling Efter vi er kommet tilbage på campus har studienævnsmøderne været afholdt med 

fysisk fremmøde. Der har været møder, hvor enkelte har deltaget digitalt og der er 
behov for at studienævnet tager stilling til, om sådanne hybride møder er veleg-
nede til studienævnsmøderne. 

Indstilling Det indstilles at studienævnet forholder sig til studienævnets mødeform som fysi-
ske, digitale og/eller hybride møder.  



 

Bilag Ingen bilag 
 

Punkt 12 Pensumændring til faget Erhvervsstrafferet  
Sagsfremstilling Fagansvarlig Birgit Feldtmann ønsker at foretage ændringer i faget Erhvervsstraffe-

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

 
Bilag Bilag 6A 

 

Punkt 13 Orientering fra Studienævnsformanden 
Sagsfremstilling A. Referat fra møde med tutorindsatsansvarlige for studiestarten 

B. Evaluering efter afvikling af "Digitale løsninger til projektarbejdet" 
C. Karaktergennemsnit sommeren 2021 
D. Eksamensklager 
E. Opfølgning på punktet om ”Code of Conduct” fra sidste møde 

Indstilling  
Bilag A. Bilag 7 

B. Bilag 8 
C. Bilag 9 og 10 
D. Bilag 11 

 

Punkt 14 Dispensation og meritsager (lukket punkt) 
 

Punkt 15 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. 
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