
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Referat af studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn den 6. oktober 2021 kl.: 
8.00 – 10.00 – Fibigerstræde 4, lok 106.  
 
Deltagere i mødet: Liselotte Madsen (LLM), Sten Bønsing (SB), Birte Solvej Neve (BSN), Karen Sofie Vejen 

Jørgensen (KSVJ), Jesper Lindholm (JL) og Studievejledere Magnus og Cecilie 

Oliver Hyche Lyngholm (OHL) og Birgit Feldtmann (BFE) var med på Skype. 

Afbud: Andreas Kamstrup Tornbo og Kristian Lykke Kristensen   

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

 

Punkt 2 Godkendelse af referat fra mødet den 6. september 
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 Referatet blev godkendt 

 

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 
Referat BJU gennemgik budgettet for 2022 samt forklarede indholdet i enkelte poster. Hun 

fortalte, at instituttets budget fremover lægges sammen med studienævnets bud-
get fra 2022. LL fortalte, at bliver en fordel at få budgetterne samlet, da man får et 
bedre overblik over de reelle udgifter, da instituttet tidligere har betalt for nogle af 
studienævnets udgifter. BSN henledte de studerends opmærksomhed på, at hvis 
der er ønsker om økonomisk støtte til studierelaterede aktiviteter, så er det praksis 
for, at studienævnet er imødekommende. 

 

Punkt 4 STÅ-prognose 
Sagsfremstilling Orientering om STÅ prognose v/ Britt Justenlund 
Indstilling  
Bilag Ingen bilag 
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Referat BJU startede med at forklare, hvad en STÅ er. BJU forklarede, hvordan prognosen 
for STÅ kommer til at udvikle sig de næste 3 år. BJU forklarede, at man kan se, at 
der er forholdsvis stor forskel på antallet af studerende der starter og hvor mange 
der er på studierne et år og to senere. BJU forklarede, at frafaldet går hurtigere end 
tidligere. Studienævnet drøftede eventuelle årsager hertil. OHL spurgte om, hvor-
vidt det kunne være pga. Corona, at frafaldet er større. BSN forklarede, hvor alar-
merende det er for vores økonomi, når vores studiepladser ikke bliver fyldt op. JL 
udtrykte tilfredshed med at få præsenteret status på budgettet og STÅ prognosen.  

 

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 Bilag A 
Referat SB udtrykte betænkelighed ved at åbne op for muligheden for digital undervisning 

grundet manglende interaktion med andre studerende, og at studierne kan ende 
med at blive et slags ”fjernuniversitet”. PBL tiltagene kommer til at forsvinde, hvis 
man ikke møder op fysisk. KSVJ forklarede, at hvis man ønsker en digital uddan-
nelse, så kan man tage sådan en på bla. SDU. JL ønskede at høre mere om, hvilke 
typer henvendelser Studienævnet har modtaget om det. BSN forklarede, hvilke ty-
per henvendelser vi har fået, som bla. omhandler graviditet, sygdom, men også 
henvendelser med begrundelse i nemhed. BFE bekræftede, at hvis studienævnet 
tillader dette, så kan det have nogle konsekvenser, både i forhold til planlægningen 
af undervisningen men også administrativt. KSVJ forklarede også, at det kræver 
godkendelse af underviseren og medstuderende, at man får lov til at optage under-
visningen.  
Studienævnet besluttede, at der ikke tilbydes online deltagelse i undervisningen, 
heller ikke optagelse af undervisningen med telefon.  

 

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  
Referat Studienævnet godkendte de fremsendte digitale læringsmål. 

 

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



 

Bilag Bilag 2 
Referat Studienævnet havde kun positive bemærkninger om evalueringen, og havde ingen 

yderligere kommentarer. 
 

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 
Referat Studienævnet godkendte budgettet. 

 

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 
Referat KSVJ ytrede ønske om, at faget burde gentænkes grundet den høje dumpeprocent 

og de lave karakterer. KSVL mente, at man kunne bruge de tidligere eksamensopga-
ver som skriftlige afleveringsopgaver undervejs. SB udtrykte, at det er et meget vig-
tigt fag for erhvervsjurastuderende for at skabe regnskabsforståelse. Havde dog 
svært ved at give et bud på, hvad det kræver, men er villig til at gå langt for at få fa-
get til at køre. OHL foreslog, at lade faget vægte flere ECTS. BFE mente, at fagets 
indhold bør tilpasses, så det passer til vægtningen. JL mente, at det bør være un-
derviseren, som laver de nødvendige tiltag. LL foreslog, at man eventuelt burde til-
byde frivillig bogføringsundervisning til de studerende, som vi tidligere har gjort. 
Studienævnet besluttede at bakke op om Hennings forslag under forudsætning af, 
at det ikke giver væsentlige merudgifter, men samtidig have for øje at, det ikke kan 
forventes, at de studerende kommer med en HHX baggrund. Studerende der kom-
mer fra andre gymnasiale uddannelser har ikke  samme forudsætninger som stude-
rende med HHX-baagrund og det skal undervisningen tage hensyn til. . Det er også 
en forudsætning, at det samlede timebudget ikke bliver for voldsomt.  

 

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 
Referat JL udtrykte bekymring over, at der ikke kommet svar eller endelige aftaler fra den 

fagansvarlige. LL ytrede, at det er et vigtigt punkt og at der skal nogle aftaler i hus. 



 

JL foreslog, at der bør indgås en dialog med den fagansvarlige. KSVJ bakkede op om 
muligheden for at have flere forhåndsgodkendte projektorienterede forløb.  
Studienævnet besluttede, at LL tager en drøftelse med den fagansvarlige omkring 
flere tiltag. 

 

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 
Referat BFE udtrykte, at det i udgangspunktet være med fysisk deltagelse, men at der kan 

være situationer, hvor hybrid bør være en mulighed. JL bekræftede, at der godt kan 
være en mulighed for en hybridløsning. SB bakkede op om møder med fysisk delta-
gelse, men har ikke et problem med, at nogle medlemmer er med digitalt.  
Studienævnet besluttede, at der fortsat er mulighed for hybridmøder, hvis det god-
kendes på forhånd. 

 

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. 
Referat Studienævnet godkendte ændringerne i faget. 

 

 

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 

Referat Det blev besluttet, at ovenstående punkter flyttes til næste møde. 
 

Punkt 14 Dispensation og meritsager (lukket punkt) 
Punkt 15 Eventuelt 



 

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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