
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn ved Aalborg 
Universitet, torsdag den 3. februar 2022 kl. 10.00, Fibigerstræde 4, lokale 106. 
Dog med mulighed for at være med online set i lyset af Corona-situationen.  

Mødet er indkaldt af studienævnsformand Birgit Feldtmann    

Yderligere deltagere til punkt 7 er: Lotte Max Olsen, Julie Thougaard Ahlstrøm og Camilla Berting Nygaard 

 
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 5. januar   
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 Konstituering af formand og næstformand 
Sagsfremstilling Studienævnet skal jf. forretningsordenen for kollegiale organer konstituere sig med 

en formand blandt de heltidsansatte videnskabelige medarbejdere og en næstfor-
mand blandt de studerende.  

Indstilling  
Bilag Ingen. 

 

Punkt 4 Introduktion til det at være medlem af Det Juridiske Studienævn 
Sagsfremstilling Studienævnsformanden introducerer nye medlemmer til det at være medlem af Det 

Juridiske Studienævn. 
Indstilling  
Bilag Ingen. 

 

Punkt 5 Delegationsinstruks, tavshedspligt samt forretningsorden v/Sten Bønsing 
Sagsfremstilling Professor i forvaltningsret/medlem af Studienævnet Sten Bønsing gennemgår reg-

lerne om tavshedspligt, delegationsinstruks samt forretningsorden. 
Indstilling Studienævnet skal vedtage en ny delegationsinstruks. 
Bilag Bilag findes på Moodle under ”Det Juridiske Studienævns arbejdsredskaber”. 

 

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



 

Punkt 6 Fornyelse af delegationsinstruks (udløber 31. januar) 
Sagsfremstilling Delegationsinstruksen skal fornyes. 
Indstilling Studienævnet bedes drøfte, om der skal foretages eventuelle ændringer inden den 

godkendes. 
Bilag Bilag findes på Moodle under ”Det Juridiske Studienævns arbejdsredskaber”. 

 

Punkt 7 Evalueringer efterår 2021 
Sagsfremstilling Studienævnsformand bedes sikre, at evaluering af studieaktiviteter for E2021 be-

handles i Studienævnet (bilag 3 og 4).  
Studienævnet bedes herefter drøfte, hvordan evaluering af studieaktiviteter på Juri-
disk Institut kan justeres og udvikles. 

Indstilling Indstilling: 
Studienævnsformand bedes sikre, at evalueringsresultater for E2021 behandles i 
studienævnet (bilag 3 og 4) i henhold til Plan for evaluering på Juridisk Institut (Bi-
lag 1) 
 
Udklip fra Bilag 1 s. 2: Behandling af indkomne svar:  
Studienævnet behandler evalueringsrapport på førstkommende studienævnsmøde 
og drøfter eventuelle ændringstiltag vedr. studieaktiviteternes planlægning, gen-
nemførelse, indhold, undervisnings- og prøveform mv. Det sikres hermed, at evalue-
ringsresultaterne systematisk inddrages i planlægningen af det kommende seme-
ster og i uddannelsens overordnede sammenhæng og progression. 
 
Studienævnet bedes herefter brainstorme på, hvordan evaluering af studieaktivite-
ter på Juridisk Institut med fordel kan justeres eller udvikles. Principper og mindste-
krav for gennemførelse og opfølgning på evalueringer med studerende findes i 
Principper for evalueringer med studerende (bilag 2).  
 

Bilag Bilag 1: Plan for evaluering på Juridisk Institut 
Bilag 2: Principper for evalueringer med studerende 
Bilag 3: Tilbagemeldinger fra fagansvarlige E2021 
Bilag 4: Evaluering af undervisning, semester og studiestart E2021  

 

Punkt 8 SPS områdets overgang til fra Studenterrådgivningen til en privat akt 
Sagsfremstilling SPS området er overgået fra Studenterrådgivningen til en privat aktør og på den 

baggrund ønsket en drøftelse med erfaringer af dette skift. 
Indstilling Studienævnet bedes drøfte erfaringer med denne skift. 
Bilag Ingen bilag 

 

Punkt 9 Undervisningsafvikling i forår 2022 
Sagsfremstilling Der forventes en udmelding fra regeringen om bl.a. afvikling af undervisning på uni-

versiteterne (fysisk, online eller hybrid) 
Indstilling I lyset af udmeldingen og AAU’s efterfølgende retningslinjer bedes studienævnet at 

drøfte eventuelle tilgang på vores uddannelser i forårssemesteret 



 

Bilag Ingen bilag 
 

Punkt 10 Orientering fra Studienævnsformanden 
Sagsfremstilling  
Indstilling  
Bilag  

 

Punkt 11 Dispensation og meritsager (lukket punkt) 
 

Punkt 12 Eventuelt 
Sagsfremstilling  
Indstilling  
Bilag  

 
Punkt 13 Evaluering af dagens møde 
Sagsfremstilling Kort refleksion om dagens møde 
Indstilling Studienævnets medlemmer bedes om eventuelle refleksioner om afvikling af da-

gens møde. 
 

 
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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