
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Referat af studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn den 6. september 2021 
kl.: 13.00-15.00 på Teams.  
 
Deltagere i mødet: Liselotte Madsen (LLM), Sten Bønsing (SB), Birte Solvej Neve (BSN), Andreas Kamstrup 

Tornbo (AKT), Karen Sofie Vejen Jørgensen (KSVJ), Kristian Lykke Kristensen (KLK), Oliver Hyche Lyngholm 

(OHL) 

Afbud: Birgit Feldtmann, Studievejleder, Jesper Lindholm 

Punkt 1 Godkendelse af endelig dagsorden 
Sagsfremstilling Dagsorden skal godkendes af studienævnet. 
Indstilling Dagsorden godkendes af studienævnet. 
Bilag Dagsorden 
Referat Dagsorden godkendt 

 

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) 
Referat Referat godkendt 

KLK kommenterede, at det er de studerende, som selv synes, at de ikke er med. Det 
er ikke Kristians egen vurdering. Det korrigeres i det endelige referat. 

 

Punkt 3 Evaluering af eksamensplaner med fast klokkeslet 
Sagsfremstilling Studienævnet skal på baggrund af sommereksamens pilotprojekt med tidspunkter 

på eksamensplanen og de indkomne evalueringer fra eksaminator og studerende, 
tage stilling til om der fremadrettet skal være tidspunkter på planerne eller ej.  
Samtidig kan det anbefales, at der tages stilling til om hvorvidt der skal indlægges 
pauser – og evt. hvor mange studerende der skal/kan eksamineres pr. dag. 

Indstilling  
Bilag Bilag 1 og 2 
Referat KSVJ foreslog, at man kunne lave nogle intervaller/timeslots for, hvornår stude-

rende skal være klar til eksamen, men var ellers meget positiv overfor faste tids-
punkter. KLK var enig i Karen Sofies betragtning og bakkede op om forslaget med 
faste tidspunkter/timeslots. OHL fortalte, at det vigtigste er, at man kender det tid-
ligste tidspunkt man skal til eksamen på. SB forklarede, at eksamensplaner med fa-
ste tidspunkter giver mindre fleksibilitet og det kan generere en del spildtid for ek-
saminator og censor ved udeblivelser. SB vurderede dog, at timeslots kunne være 
en mulighed. KSVJ foreslog også, at man alternativt kunne have en ”morgenblok” 
og en ”eftermiddagsblok”. LLM foreslog, at vi til den kommende vintereksamen 
kunne lave forsøg med ”blokke” med et estimat for tidspunkt, i stedet for faste 

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



 

tidspunkter og herefter evaluere på det. OHL understregede dog, at han vil fore-
trække de faste tidspunkter. Det blev besluttet at lave forsøg med blokke ved den 
kommende eksamenstermin og herefter træffe beslutning om, hvordan eksame-
nerne skal køre fremadrettet. 

 

Punkt 4 Ekstraordinært udbud af eksamener til vinter 2021-22 
Sagsfremstilling Da vi stadig har et par studerende, som mangler at bestå faget Familie/arveret på 

2013-studieordningen skal ekstraordinært udbydes til vinter 2021/22. På 2013-stu-
dieordniningen var eksamen placeret om sommeren. 

Indstilling  
Bilag Ingen bilag 
Referat Studienævnet godkendte det ekstraordinære udbud af Familie/arveret (2013-STO) 

til vinter 2021/2022. 
 

Punkt 5 Code of Conduct 
Sagsfremstilling Det har været drøftet i flere omgange at udarbejde retningslinjer for studerendes 

adfærd. Baggrunden herfor er bl.a. at det i øget omfang har været oplevet, at stu-
derende skriftligt og verbalt udtrykker sig med et uacceptabelt sprogbrug. Vi ønsker 
med code of conduct at udtrykke hvilke værdier, som instituttet står for og hvilke 
værdier de studerende skal leve op til for at alle f(studerende som ansatte får et in-
spirerende og positivt lærings- og arbejdsmiljø. 

Indstilling Studienævnet bedes drøfte og komme med input til udkastet. 
Bilag Bilag 3 
Referat KLK vurderede ikke, at et stykke papir kan ændre den ”hårde tone”, men at man 

burde overveje mere ”kampagne”. SB mente også, at det fremsendte skriv bliver 
lidt for ”fluffy”, men var enig med KLK om, at man bør programsætte det, evt til se-
mesterstart. LLM spurgte ind til, hvad der kunne ligge i ordet ”kampagne”. KLK 
kommenterede, at man kunne sende en alle-mail ud, hvor man pointerer hvilken 
adfærd man forventer af de studerende… 
KSVJ vurderede, at der altid vil være nogle, som ikke kan finde ud af at tale ordent-
ligt, men at langt de fleste godt kan finde ud af det. SB foreslog, at man kunne gøre 
de studerende opmærksomme på, at der er regel-kodeks, at man kan sanktionerer 
og der kan være konsekvenser. KLK bemærkede, at pga en stigende tendens, så bør 
vi gøre opmærksom på det. BSN pointerede, at det både handler om at beskytte 
medarbejderne, men også at beskytte de studerende mod hinanden. BSN foreslog, 
at man kunne gøre opmærksom på det i flere sammenhæng: studiestart, evaluerin-
ger mv. OHL foreslog, at der kunne udarbejdes et kort skriv på få linjer, som bl.a. 
sendes ud i forbindelse med evalueringer, studiestart mv. SB bakkede op om forsla-
get. Samt at de studerende får det tilsendt flere gange. AKT bakkede op om, at det 
bør komme ud i mails, men at det suppleres med fysiske handlinger, bl.a. fra tuto-
rerne og underviserne. SB spurgte ind til, om vi er gode nok til at følge op på de her 
sager – om de studerende tidligere er blevet indberettet. BSN bekræftede, at der er 
bestemt plads til forbedringer og at vi skal reagere hurtigere. LLM bemærkede 
også, at der i evalueringerne ikke har været navne på, og derfor kan det være svært 
at gøre noget ved. SB foreslog, at der burde sendes en mail ud til alle studerende, 



 

når en studerende bliver bortvist – enten pga den hårde tone, eksamenssnyd eller 
lign. Det blev besluttet, at punktet tages op igen til næste møde, så studienævns-
medlemmerne fik tid til at overveje, hvad der skal ske. 

 

Punkt 6 Orientering fra Studienævnsformanden 
Sagsfremstilling A. Orientering om ændring af regel vedrørende dispensation til at skrive kan-

didatspeciale samtidig med, at studerende tager det sidste fag.  
B. Orientering fra censorformandskabet 
C. Trivselsmidler 
D. Orientering fra Uddannelsesjura vedrørende afvikling af undervisning og 

prøver i efterårssemesteret 2021 (COVID-19) 
E. Studienævnet besluttede ved Juni mødet, at der skulle arbejdes videre med 

evalueringer.  
Indstilling  
Bilag Bilag 4 til punkt B 

Bilag 5 til punkt D 
Referat A. BSN fortalte, at man som studerende godt kan bytte rundt på eksempelvis 

9. og 10. semester. At det ikke nødvendigvis er specialet, som kan afslutte 
uddannelsen. SB foreslog en mere fleksibel tilgang til det og at de stude-
rende bør få lov til at bytte rundt. LLM bekræftede, at der ikke er nogle or-
ganisatoriske udfordringer i de studerende bytter rundt på semestre. BSN 
forklarede hvilke risici, der er forbundet med at bytte rundt på semestre. 
BSN fortalte, at vi arbejder videre med at finde den rigtige proces for Juri-
disk Institut.  

B. Ingen kommentarer 
C. Punktet sættes på til næstkommende møde 
D. LLM vurderende, at vi skal forsøge at undgå de digitale eksamener, bl.a. på 

grund af eksamenssnyd. AKT vurderede, at der skulle fremgå nogle helt sær-
lige omstændigheder for at digitale eksamener skulle være en muligheder. 
KSVJ bemærkede dog, at der skal være lige vilkår for alle, så derfor skal alle 
eksamineres på samme måde. Studienævnet vil vurdere hver enkel ansøg-
ning og behandle den individuelt, men der vil være en restriktiv praksis på 
området.   

E.  Punktet drøftes videre på næstkommende møde 
 

Punkt 7 Dispensation og meritsager (lukket punkt) 
 

Punkt 8 Eventuelt 
Sagsfremstilling KSVJ forslog, om de næste 2 møder kan skubbes til 14-16. Vi undersøger mulighed 

for at flytte møderne.  
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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