
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn ved Aalborg 
Universitet, onsdag den 16. marts 2022 kl. 14.30, 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   

Gæster: Birgitte Thomsen Bisgaard og repræsentanter fra FEJ (til punktet om studiestarten)  

 
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. februar   
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 Dispensation og meritsager (lukket punkt) 
 

Punkt 4 Studiestarten 2022 
Sagsfremstilling Der er tidligere blevet aftalt, at studiestarten skal evalueres, herunder med fokus 

på øget faglighed. Denne drøftelse ønskes iværksat. 
Indstilling BFE ønsker at der nedsættes en hurtigtarbejdene arbejdsgruppe, som kan komme 

med forslag, der efterfølgende behandles på april mødet. Gerne med inddragelse 
af relevante aktører, herunder FEJ. 

Bilag Ingen bilag 
  
Punkt 5 Opfølgning på punktet om Evaluering fra mødet i februar 
Sagsfremstilling Til ovenstående møde blev der nedsat et hurtigtarbejdende udvalg, som blev bedt 

om at komme med forslag til afvikling af fremtidige evalueringer, både hvad angår 
proces og indhold. Gruppen er blevet bedt om at fremlægge forslagene for Studie-
nævnet. 

Indstilling Studienævnet drøfter forslagene og beslutter, hvordan evalueringsprocessen skal 
være fremadrettet. 

Bilag Ingen bilag 
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Punkt 6 Oplysning om plagiatregler til studerende og undervisere. 
Sagsfremstilling Der har været en række sager om plagiat i forbindelse med skriftlige eksamener, her-

under vintereksamen 2021/22. BFE foreslår, at der skal øget information ud til de 
studerende og undervisere, særligt om brugen af noter.  

Indstilling Studienævnet bedes drøfte udkast fra BFE 
Bilag Bilag 5 fremsendes fredag 

 

Punkt 7 Ændring af studieordning, jvf referat fra 7. oktober 2019 
Sagsfremstilling Studienævnet besluttede i oktober 2019, at Ansættelsesret fremover skal indgå som 

et obligatorisk fag på cand.jur i stedet for et valgfag på 7. semester. BFE, LL, BSN, LFT 
og HK har afholdt møde om det, og kan konstatere, at baggrunden for beslutningen 
er uklar. Derudover virker ændringen ikke hensigtsmæssige af forskellige årsager.  

Indstilling BFE indstiller, at vi fastholder den måde opbygningen er nu altså med 2 obligatoriske 
fag + valgfag på 7. semester.  

Bilag Ingen bilag 
 

Punkt 8 Evaluering af afvikling af mundtlige eksamener i ”blokke” 
Sagsfremstilling De mundtlige eksamener er i vinterens eksamener blevet afholdt i såkaldte 

”blokke”, som Studienævnet traf beslutning om i efteråret. Efterfølgende er under-
visere og enkelte studerende blevet bedt om at evaluere på afviklingen.  

Indstilling Studienævnet bedes drøfte, om mundtlig eksamen fremadrettet bør planlægges på 
denne måde. 

Bilag Bilag 6 
 

Punkt 9 Dimittendundersøgelser 2021 
Sagsfremstilling Studienævnsformand bedes sikre, at Dimittendundersøgelserne behandles af stu-

dienævnet, inden processen for uddannelsesevaluering sættes i gang (maj 2022). 
Indstilling Dimittendernes vurdering af uddannelsernes relevans bliver indsamlet hvert tredje 

år, således at der i den seksårige periode for uddannelsesevaluering foretages to 
undersøgelser for hver uddannelse.   
Dimittendundersøgelserne bliver udarbejdet, så de kan indgå i uddannelsernes ud-
dannelsesevaluering i år 1 samt indgå i en evt. revidering af handlingsplanen i år 4. 
Dvs. at Dimittendundersøgelser skal indgå som en del af materialet, når instituttet 
skal uddannelsesevaluere.  
I år gennemføres der undersøgelser for alle vores uddannelser, da vi skal uddannel-
sesevaluere i 2022. Vi indkaldes til opstartsmøde vedr. uddannelsesevaluerings-
møde i maj 2022. 
Studienævnsformand bedes sikre, at Dimittendundersøgelserne behandles af Stu-
dienævnet, inden processen for uddannelsesevaluering sættes i gang i maj 2022. 

Bilag Bilag 7 
 

 



 

Punkt 10 Kandidatspeciale i norsk eller anden udenlandsk ret 
Sagsfremstilling Studienævnet bedes tage stilling til, om vores norske studerende kan skrive speci-

ale i norsk eller anden udenlandsk ret. Spørgsmålet drejer sig ikke om komparative 
specialer. Baggrunden er, at en række norske studerende som bliver optaget på 
kandidatuddannelsen ønsker at skrive om rent norsk ret.   

Indstilling Studienævnet bedes drøfte, om studerende kan skrive speciale uden tilknytning til 
dansk ret. 

Bilag Bilag 8 
 

Punkt 11 Orientering fra Studienævnsformanden 
Sagsfremstilling A. Evaluering af opsøgende indsats fra AAU Studie- og trivselsvejledning 

B. Orientering om hvilke studiemiljøsforbedringer der er meldt ind til Campus Ser-
vice i år. 

Indstilling  
Bilag Bilag 9 (vedlæg rapport) 

 

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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