
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Referat af studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn den 5. januar 2022 kl.: 
9.00-11.00 på Teams.  
 
Deltagere i mødet: Liselotte Madsen (LLM), Sten Bønsing (SB), Birte Solvej Neve (BSN), Jesper Lindholm (JL) 

Karen Sofie Vejen Jørgensen (KSVJ), Birgit Feldtmann (BFE), Studievejledere 

Afbud: Andreas Kamstrup Tornbo, Kristian Lykke Kristensen og Oliver Hyche Lyngholm 

. 

Punkt 1 Godkendelse af endelig dagsorden 
Sagsfremstilling Dagsorden skal godkendes af studienævnet. 
Indstilling Dagsorden godkendes af studienævnet. 
Referat Dagsorden blev godkendt, dog med et ekstra punkt om ”Valg af studienævnsfor-

mand” 
 

Punkt 1.A Valg af Studienævnsformand 
Sagsfremstilling Studienævnet skal have ny studienævnsformand, da LL er trådt tilbage.  
Indstilling  
Referat Studienævnet besluttede enstemmigt, at Birgit Feldtmann udpeges til formand for 

Studienævnet. 
 

Punkt 2 Godkendelse af referat fra mødet den 1. december  
Sagsfremstilling Godkendelse af referat fra foregående studienævnsmøde. 
Indstilling Der indstilles til at Studienævnet godkender referatet. 
Referat Referatet blev godkendt. Dog kommenterede JL, at der under punkt 10 stod noget 

tekst, som er gennemstreget og det skal slettes. Der var en kort drøftelse om be-
handling af dispensationer. Det blev besluttet, at punktet kommer på dagsorden til 
et fremtidigt 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).  
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Drøftelsen af de enkelte nøgletal samt overvejelser vedr. status på handlingspla-
nerne skal fremgå af referatet fra studienævnsmødet.  

Referat Studienævnet drøftede data i Datapakken 2021 med et særligt fokus på de enkelte 
indikatorer, der kalder på krav om opfølgning, da de ikke lever op til AAU’s fastsatte 
grænseværdier.  
Studienævnet drøftede enkelte indikatorer samt overvejelser vedr. mulige tiltag, der 
kan iværksættes i sammenhæng med status 2021 på handlingsplaner. Drøftelse om-
handlede bl.a. forskningsdækning VIP/VIP-ratio på HA(jur.), som er på 1,8 og i gul 
kategori. For at løfte ratioen op i grøn kategori kræver det, at der flyttes 233 DVIP 
timer til på HA(jur.). Der vil være fokus på dette, når der afholdes bemandingsmøde 
i marts. BFE og LL er ansvarlig for at bringe dette videre i bemandingen af kommende 
semester. 
Studienævnet drøftede endvidere forskningsdækning VIP/DVIP-ratio på Cand.jur., 
som er på 1,8 og i gul kategori. For at løfte ratioen til grøn kategori, skal der flyttes 
131 DVIP-timer til VIP-timer på Cand. Jur., hvilket svarer til omlægning af DVIP-timer 
til VIP-timer på et valgfag fx Byggeret. Der vil være ligeledes være fokus på dette, når 
der afholdes bemandingsmøde i marts. BFE og LL er ansvarlig for at bringe dette vi-
dere i drøftelse af bemandingen af kommende semester. 
Studienævnet havde en drøftelse omkring frafald indenfor normeret tid + 1 år. På 
HA(jur.) er der et frafald på 30,6% (år 2017), og nøgletallet er i gul kategori. Det skal 
dog nævnes, at tallet i år er bedre end tallet sidste år. Studienævnet beslutter, at det 
skal undersøges, hvor mange studerende, der skifter til BA.jur. BFE og Julie Ahlstrøm 
Thougaard er ansvarlig for at undersøge dette nærmere. 
Studienævnet drøftede endvidere overskridelse af normeret studietid. På HA(jur.) 
overskrider de studerende den normerede studietid med 2,1 mdr. (i gennemsnit). På 
BA.jur. overskrider de studerende den normerede studietid med 0,7 måned. Studie-
nævnet har en drøftelse der går på, at overskridelsen af normeret studietid måske 
kan skyldes, at en del studerende har fået merit for forskellige fag ved indskrivnin-
gen, hvis de kommer fra en anden uddannelsesinstitution. Studienævnet beslutter, 
at disse tal skal undersøges nærmere. BFE og Julie Ahlstrøm Thougaard undersøger 
nærmere. 
Studienævnet drøfter afslutningsvist, at nøgletallet for frafald på 1. studieår på 
BA.jur er under grænseværdien på SAMF. En forklaring herpå kan skyldes, at flere 
studerende er indskrevet på et forkert studie, hvilket har medført, at studerende er 
droppet ud kort efter studiestart, og de studerende tæller derfor med i nøgletallet 
for frafald 1. studieår. Studienævnet beslutter, at det skal undersøges nærmere, 
præcist hvor mange studerende, der har været indskrevet forkert fra start mhp. at 
finde frem til, om frafaldet skyldes et problem vedr. kvaliteten på studiet eller om 
der blot er tale om et naturligt frafald. BFE er ansvarlig for at følge op. 
Studienævnet beslutter, at handlingsplaner for Jura og Erhvervsøkonomijura opda-
teres med ovenstående handlinger i relation til de røde og gule nøgletal.  



 

Julie er ansvarlig for at opdatere handlingsplanerne. Det aftales endvidere, at der 
laves status på handlingsplaner for hhv. Jura og Erhvervsøkonomijura på det insti-
tutinterne kvalitetsstatusmøde i februar/marts 2022, hvor SNF, SL, IL, SCF og kvali-
tetssikringsmedarbejder mødes og behandler handlingsplaner og datapakke.  
 
Det besluttes afslutningsvist, at SNF skal holde et møde med Julie og Britt om nøg-
letal og grænseværdier på SAMF inden næstkommende studienævnsmøde. SNF 
indkalder til et møde primo februar 2022. 

 

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

Studienævnet bedes diskutere konsekvenserne heraf.  
Indstilling  
Referat BFE meddelte, at hun har undersøgt, hvor meget vi har brugt på hotelomkostninger 

i 2021, men har ikke kunnet få et nøjagtigt tal. JL forklarede, at det primært er per-
soner fra Fyn, som har det største problem. JL foreslog, at eksamener godt kan pla-
ceres senere på dagen, hvis der kommer censorer fra Fyn. SB foreslog 2 mulighe-
der: enten at instituttet fremover betaler for overnatninger eller at vi fastholder vo-
res nuværende procedure. BSN forklarede, at sekretariatet allerede imødekommer 
ønsker til eksamenstidspunkter. LL forklarede, at den her udfordring har været 
drøftet med censorformandsskabet tidligere. SN kunne overveje, hvordan det skal 
foregå, da AAU procentuelt får flere censorer fra Sjælland, hvorimod at KU får 
mange censorer fra Sjælland og derfor ikke har brug overnatning og dermed ikke 
har samme udfordring. KSVJ mente, at det bør være en del af arbejdet med at være 
censor. BFE mente, at det bør være en drøftelse som alle universiteterne har – ikke 
kun AAU.  
BSN forklarede ydermere, at vi i forvejen har en ret høj udgift til censur. Studienæv-
net bør være opmærksomme på, at der ikke bruges for mange flere penge på 
denne post. Hellere have mere censur, end at bruge pengene på hotelovernatnin-
ger. LL foreslog at drøfte det med censorformandsskabets næstformand Mette 
Søndergaard. Det blev besluttet at BFE udarbejder og fremsender et brev til censor-
formandskabet, hvor studienævnet afviser deres ønske om, at Juridisk Institut tilby-
der overnatning.  

 

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. 
Referat BFE udtrykte, at der var general gode tilbagemeldinger fra censorerne. Hun for-

talte, at flere censorer har nævnt timeforbruget som en udfordring. KSVJ udtrykte 



 

skuffelse over, at det er timeforbruget, som har fyldt mest hos censorerne. JL for-
klarede dog, at sådanne kommentarer ikke et negativt udtryk, og at det der vedrø-
rer timenormering er rettet mod instituttet og ikke de studerende. SB foreslog, at 
man kunne fremsætte et beløb for en given opgave i stedet for at arbejde med nor-
mer. BSN forklarede, at pt er et pilotprojekt i gang på AAU mhp håndtering af cen-
sorhonorarblanketter og i den forbindelse bliver der også talt om normer. Studi-
erne kan selv være med at bestemme normerne. BSN forklarede, at vi tidligere har 
kontaktet andre universiteter for at høre, hvordan det foregår hos dem. KSVJ be-
mærkede de mange rosende ord til sekretariatet og organiseringen af eksame-
nerne.  BFE konkluderede, at rapporterne har været behandlet og kommentarerne 
diskuteret. 

 

 

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  
Referat Studienævnet blev gjort opmærksom på, at der har været stor fokus på karakter-

gennemsnit og mindre fokus på andre kvalifikationer ved kvote 2 ansøgninger. BFE 
fortalte, at vi hvert år skal gennemgå på vores egne kvote 2 kriterier, som er rele-
vante for ansøgere til vores egne uddannelser. BFE gennemgik de overordnede ret-
ningslinjer på AAU. KSVJ forklarede, at Jura og EJ er boglige uddannelser, og er i 
tvivl om, hvordan man kan lægge vægt på andre ting end det boglige. JL bemær-
kede, at der i brevet fra optagelseskontorer fremgår, at studierne lægger vægt på 
kriterier, som ligger tæt op af kvote 1. Han spurgte, om der skal ændres i kriteri-
erne og i så fald hvad skal kataloget over kriterier udvides med? Hvad har baggrun-
den været for dem vi har optaget hidtil? LL forklarede, at det er Studienævnet der 
har vedtaget kriterierne i tidernes morgen. LL fortalte, at hun tidligere har haft 
møde med Optagelseskontoret om vores kriterier. SB fortalte, at det ikke er noget 
vi tidligere har gjort så meget ved, men at det ligger mange år tilbage. JL mente, at 
vi bør være fleksible og fremhæve, at vi altid laver individuel sagsbehandling og 
ikke laver skøn under regel. 
BFE spurgte indtil proceduren for optagelse af kvote 2 ansøgninger. BSN fortalte, at 
processen foregår på optagelseskontoret og at studierne ikke har noget med det at 
gøre. JL foreslog, at vi bør pege på hvad særligt relevante aktiviteter er. BFE bak-
kede op og foreslog, at man kunne oprette en kategori og kalde den for ”øvrige ak-
tiviteter”. JL foreslog, at punktet, som hedder ”ikke relevante erhvervsarbejde” bør 
slettes og dermed give optagelseskontoret mere frihed til at vælge. Samt tilføje 
ovenstående kategori, som BFE foreslog. LL foreslog ydermere, at man kan kigge, 
hvad gør andre steder, bla. skal man tage en test på KU og SDU. Det blev besluttet, 
at JL og BFE afholder et kort møde om reviderede kriterier. Udkastet sendes til SN 
til kommentering, inden der sendes svar til optagelseskontoret med deadline 13. 
januar 2022.  



 

 

Punkt 7 Orientering fra Studienævnsformanden 
Sagsfremstilling  
Indstilling  
Referat BFE fortalte om overvejelserne til det fremtidige studienævnsarbejde med hende 

som formand. 
 
BFE meddelte ydermere, at de næste 2 møder må flyttes grundet undervisning. 
Nye datoer fremsendes snarest.  

 

Punkt 8 Dispensation og meritsager (lukket punkt) 
 
 

 
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. 

 

 

 


	Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn
	Referat af studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn den 5. januar 2022 kl.: 9.00-11.00 på Teams.
	Juridisk Institut
	Godkendelse af endelig dagsorden
	Valg af Studienævnsformand
	Yderligere instruktioner:

