
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn ved Aalborg 
Universitet, onsdag den 5. januar 2022 kl. 09.00, Fibigerstræde 4, lokale 106.  

Mødet er indkaldt af studienævnsformand Liselotte Madsen 

 
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 3. november  
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 Institutintern kvalitetsstatus 2021 – behandling af nøgletal samt status på insti-
tuttets handlingsplaner  

Sagsfremstilling Studienævnet skal som en del af det opdaterede kvalitetssystem i år (2021) lave en 
institutintern kvalitetsstatus. Her er det studienævnets opgave at behandle nøgle-
tal for 2021 i sammenhæng med status på instituttets handlingsplaner for hhv. Jura 
og Erhvervsjura. 

Indstilling Studienævnsformanden sikrer, at nøgletal for 2021 (bilag 1) bliver behandlet på et 
studienævnsmøde sammen med status på instituttets handlingsplaner for hhv. Jura 
og Erhvervsjura (bilag 2 og 3).  
Drøftelsen af de enkelte nøgletal samt overvejelser vedr. status på handlingspla-
nerne skal fremgå af referatet fra studienævnsmødet.  

Bilag Bilag 1: Oversigt over nøgletal for 2021 og nøgletal for 2020 til sammenligning 
Bilag 2: Handlingsplan for Jura – status 2021 
Bilag 3: Handlingsplan for Erhvervsøkonomijura – status 2021 

 

Punkt 4 Anmodning fra Juras censorformandsskab angående overnatninger 
Sagsfremstilling Studienævnet har modtaget den vedhæftede skrivelse fra censorformandskabet. 

Studienævnet bedes diskutere konsekvenserne heraf.  
Indstilling  
Bilag Bilag 4 
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Punkt 5 Censorrapporter fra sommer 2021 
Sagsfremstilling Studienævnet bedes gennemgå censorrapporterne fra De Erhvervsøkonomi-

ske Censorkorps samt Censorformandskabet for Jura vedrørende somme-
rens eksamener 2021. I juras rapporter er der markeret med rødt på de ste-
der, hvor der er opmærksomhedspunkter. 

Indstilling Studienævnet bedes gennemgå censorrapporter fra begge uddannelser. 
Bilag Bilag 5: Censorrapport Ba.jur 

Bilag 6: Censorrapport cand.jur 
Bilag 7: Censorrapport Erhvervsjura 
Bilag 8: Notat censorrapport Erhvervsjura 

 

 

Punkt 6 Kvote 2 ansøgninger 
Sagsfremstilling Studienævnet har modtaget vedhæftede brev fra ministeriet og opfølgende mail 

fra chefen for optagelseskontoret på AAU. Studienævnet bedes diskutere, om der 
er bemærkninger til optagelseskontorets mail og om der eventuelt skal justeres i 
kriterierne.  

Indstilling  
Bilag Bilag 9: Brev fra Uddannelses- og forskningsministeriet 

Bilag 10: Følgemail fra Ann-Pia 
Bilag 11: Link til kvote 2 kriterier 
Bilag 12: Mail fra Morten fra optagelseskontoret 
Bilag 13: Juras optagelseskriterier 

 

Punkt 7 Orientering fra Studienævnsformanden 
Sagsfremstilling  
Indstilling  
Bilag  

 

Punkt 8 Dispensation og meritsager (lukket punkt) 
 

Punkt 9 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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