
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Referat af studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn den 3. november 2021 kl.: 
9.00 – 11.00 – 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), Birgit Feldtmann (BFE), Andreas Kamstrup Tornbo (AKT) og Kristian 

Lykke Kristensen (KLK) og Studievejledere Magnus og Cecilie 

Afbud: Oliver Hyche Lyngholm  

Punkt 1 Godkendelse af endelig dagsorden 
Sagsfremstilling Dagsorden skal godkendes af studienævnet. 
Indstilling Dagsorden godkendes af studienævnet. 
Referat Der blev tilføjet et bilag til den sidste dispensationsansøgning på dagsordenen. El-

lers blev dagsorden godkendt.  
 

Punkt 2 Godkendelse af referat fra mødet den 6. oktober 
Sagsfremstilling Godkendelse af referat fra foregående studienævnsmøde. 
Indstilling Der indstilles til at Studienævnet godkender referatet. 
Referat Referatet blev godkendt.  

 

Punkt 3 Realiserede STÅ  
Sagsfremstilling En orientering om realiserede STÅ år til dato. 
Indstilling  
Referat BJU præsenterede realiserede STÅ til og med oktober 2021. Der var tale om en op-

følgning i forhold til sidste studienævnsmøde. Helt overordnet er der ikke tale om, 
at der er grund til bekymring i forhold til de realiserede STÅ. 

 

Punkt 4 Forsinkede studerende 
Sagsfremstilling Som del af kvalitetssikringen på AAU skal der 2 gange årligt følges op på forsinkede 

studerende. Oversigten trækkes via QlickView, der indeholder data fra økonomisty-
ringssystemet (ØSS) og studiedata fra STADS.  
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 Hanne eller Birte og henvises til-

lige til studievejlederne.  
Indstilling Antallet af frafaldstruede studerende gennemgås for Studienævnet. 
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Referat HK præsenterede oversigten over forsinkede studerende. Oversigten er udarbejdet 
i september 2021. HK forklarede, at der er sket et fald i antallet af studerende, som 
falder i den gule kategori. HK forklarede også, at der er har været en god respons 
fra de studerende, som har modtaget en mail, og der har været afholdt 12-14 sam-
taler. Der er således lavet et grundigt stykke arbejde for at hjælpe de studerende, 
der af forskellige grunde er blevet forsinkede.   

 

Punkt 5 Karaktergennemsnit sommeren 2021 
Sagsfremstilling SN drøfter karaktergennemsnittet for S21 i lyset af COVID 19 og omlægning af un-

dervisningen samt andre relevante elementer 
Indstilling  
Referat BFE bemærkede, at der var sket et fald i karaktergennemsnittet i bl.a. faget Straffe-

ret, og hun ytrede bekymring om, hvorvidt det kunne være pga. 100% online un-
dervisning samt en reducering af timer i faget. LLM bemærkede, at der også er fald 
i andre fag og at vi må have fokus på tendensen i de kommende semestre. 

 

Punkt 6 Pensumændringer 
Sagsfremstilling A. Underviser Tanja Kammersgaard Christensen ønsker at foretage ændringer til fa-

get EU-ret 
B. Fagansvarlige Gitte Søgaard ønsker at foretage ændringer til henholdsvis Videre-
gående Selskabsret samt IT- og Internetret 

Indstilling  
Referat A. Studienævnet godkendte ansøgningen fra Tanja ift EU-ret. KSVJ foreslog 

dog, at man ikke bestiller den hjem til alle i fysiske eksemplarer, men at 
langt de fleste studerende blot downloader den. 

B. Medlemmerne af studienævnet var usikre på, hvad det var der blev søgt 
om  og ønskede derfor en uddybning af dette, herunder hvilke kapitler i 
Business Law der ønskes indsat og hvad hvad ændringen helt overordnet 
består i. Derudover ønskede Studienævnet en uddybning af, hvad ”opdate-
ring” betyder. Studienævnet delegerede beslutningskompetencen til stu-
dienævnsformanden og studienævnsformanden vil herefter rette henven-
delse til den fagansvarlige.  

 

Punkt 7 Procedure vedrørende evaluering 
Sagsfremstilling SN bedes beslutte, hvordan proceduren vedrørende håndtering af evalueringer skal 

være for efterårssemesteret. 
Indstilling Det indstilles, at evalueringerne vedrørende efterårssemesteret håndteres på 

samme måde som for forårssemesteret. Dette er en midlertidig løsning og begrun-
des i, at der ved årsskiftet tiltræder en ny studienævnsformand (som kan have en 
holdning til emnet) og at vores kvalitetssikringssystem ændres og dette kan få be-
tydning for udformningen af vores evalueringer. Primo 2022 vil vores kvalitetssik-
ringsmedarbejder, Julie Ahlstrøm, gennemgå proceduren for evaluering for studie-
nævnet med henblik på, at SN kan vedtage en mere varig procedure. 

Referat Studienævnet godkendte indstillingen.  



 

 

Punkt 8 Opfølgning på punktet om Code of Conduct fra 6. september 
Sagsfremstilling På mødet den 6. september diskuterede Studienævnet Code of Conduct. På mødet 

blev det besluttet, at punktet skulle på ved et senere møde, idet studienævnet 
havde brug for tid til refleksion.  

Indstilling Code of Conduct vedtages I den nuværende form eller med eventuelle justeringer 
og bliver fremsendt til de studerende ved hver semesterstart og som et link i for-
bindelse med evalueringer. 

Referat BFE udtrykte, at det vil være godt at have noget på skrift, men mente ikke, at det vil 
kunne stå alene, og at det kræver dialog, evt. i forbindelse med studiestarten. AKT 
mente ikke, at det ændrer noget at have det på skrift, da de ting som står i doku-
mentet, allerede er informationer, som man kan læse i AAU håndbogen. AKT fore-
slog, at man bør indlægge en forelæsning i starten af studiet, hvor man taler om 
det. JL bakkede op om forslaget og ideen med at have et ”code of conduct”.  
JL ytrede dog ønske om, at der i dokumentet under punktet ”undervisning” skal stå, 
at det ikke er tilladt at lydoptage eller på anden måde gengive, hvad der er blevet 
sagt i undervisningen. JL ønskede endvidere, at der tilføjes en bemærkning om, at 
det kan resultere i disciplinære handlinger, hvis Code og Conduct ikke overholdes.  
KLK bemærkede, at informationen indholdsmæssigt er godt, men at det virker 
som ”voksen-skæld-ud”. JL forklarede, at man godt kan ændre på ordlyden, så det 
virker mere neutralt.  
BFE tilbød at lave et revideret udkast til næste møde og studienævnet tog i mod til-
buddet, hvorefter punktet bliver drøftet igen på næste møde.  

 

Punkt 9 Nye videoer til vores hjemmeside 
Sagsfremstilling Vi skal have produceret nye videoer til studiernes hjemmeside.  

Links: 
https://www.aau.dk/uddannelser/bachelor/jura 
https://www.aau.dk/uddannelser/kandidat/jura/ 
https://www.aau.dk/uddannelser/bachelor/erhvervsoekonomi-jura 
https://www.aau.dk/uddannelser/kandidat/erhvervsoekonomi-jura/ 

Indstilling Studienævnet bedes diskutere det overordnede indhold af disse videoer. 
Referat KSVJ mente, at der bør udarbejdes 4 videoer, så der differentieres mellem om det 

er bachelor og kandidat. LLM foreslog, at bestemte ”ord” bruges i videoerne. BSN 
forslog, at der laves en mentimeter, så man kan se, hvilke ord der vægter højest. 
BFE foreslog, at der i videoerne kan tales om, hvad der gør os forskellige fra andre 
jura/erhvervsjurauddannelser – at vi har nogle særlige kendetegn.  
Det blev besluttet at nedsætte et arbejdsudvalg. LLM og Magnus meldte sig og Kri-
stian tilbød at hjælpe til, f.eks. med at tage kontakt til studerende, som skal indgå i 
videoerne. 

 

Punkt 10 Orientering fra Studienævnsformanden 
Sagsfremstilling A. Referat fra møde med tutorindsatsansvarlige for studiestarten 

B. Evaluering efter afvikling af "Digitale løsninger til projektarbejdet" 

https://www.aau.dk/uddannelser/bachelor/jura
https://www.aau.dk/uddannelser/kandidat/jura/
https://www.aau.dk/uddannelser/bachelor/erhvervsoekonomi-jura
https://www.aau.dk/uddannelser/kandidat/erhvervsoekonomi-jura/


 

C. Eksamensklager 
D. Årets underviser på Samfundsvidenskab 2022 
E. Statistik på antallet af ansøgninger om særlige vilkår 

Indstilling  
Referat B. Studienævnet besluttede at give introduktionen til 1. semester som en del af stu-

diestarten, men at indholdet bør overvejes, da de studerende allerede er godt 
klædt på digitalt, når de kommer herud. Der var forslag om, at man vil kunne linke 
til en liste over yderligere ting, som man kan tilgå med sit login. HK sender besked 
til Birgitte om det.  
E. SB foreslog at man kontakter andre sammenlignelige uddannelser på andre uni-
versiteter for at høre, hvordan de gør, hvilke kriterier der ligger til grund for deres 
sagsbehandling mv. SB foreslår, at det kunne være interessant at høre, hvordan an-
dre universiteter tolker ”særlige omstændigheder”. BSN foreslog at undersøge, 
hvad der lige nu foregår på universitetet på dette område og det blev besluttet at 
BSN gør det og fremlægger til et kommende møde, hvad praksis er på andre ud-
dannelser. Forslaget om at kontakte sammenlignelige uddannelser blev ikke vedta-
get.  

 

Punkt 11 Dispensation og meritsager (lukket punkt) 
 

 

Punkt 12 Eventuelt 
Sagsfremstilling  
Indstilling  
Afgørelse  

 

 

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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