
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 
Referat af studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn den 3. februar 2022 kl.: 
10.00-12.00 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), Mie Frederikke Jensen, Kristian Lykke Kristen-

sen (KLK), Andreas Kamstrup Tornbo (AKT) 

Afbud: Studievejlederne 

Punkt 1 Godkendelse af endelig dagsorden 
Sagsfremstilling Dagsorden skal godkendes af studienævnet. 
Indstilling Dagsorden godkendes af studienævnet. 
Referat Der blev tilføjet 2 ekstra dispensationsansøgninger.  

 

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. 
Referat Referatet blev godkendt.  

 

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  
Referat Det blev enstemmigt vedtaget, at BFE bliver studienævnsformand og AKT bliver 

næstformand. 
 

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  
Referat Studienævnet foretog en præsentationsrunde af alle medlemmer.  

BFE anbefalede nye medlemmer at gennemgå studienævnets moodleside for infor-
mationer. Det nye nævn indtræder pr. 1. februar 2022.  BFE understregede også vig-
tigheden af tavshedspligten i Studienævnet. JL understregede, at man som studie-
nævnsmedlem ikke må diskutere igangværende sager, efter mødet er afsluttet. 
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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. 
Referat Sten Bønsing gennemgik kort forretningsordenen. Nye medlemmer anmodes om at 

læse forretningsordenen – fx skal afbud meddeles. Ellers gælder forvaltningsloven. 
Studerende er ikke inhabile i dispensationssager vedr. medstuderende. 
Sten Bønsing fortalte om og gennemgik delegationsinstruksen.  
Nævnets medlemmer blev orienteret om, at disse er underlagt tavshedspligt jf. for-
valtningslovens § 27 og straffelovens § 152. Skulle medlemmer have printet fortro-
lige dokumenter, kan disse indleveres til sekretariatet med anmodning om makule-
ring. BFE understregede også reglerne for inhabilitet.  

 

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. 
Referat Studienævnet godkendte forlængelsen af den eksisterende delegationsinstruks til 

udløb af januar 2023. Det blev noteret, at delegationsinstruksen skal dateres til at 
udløbe til den dato, hvor den nye skal godkendes. 

 

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).  
 



 

Referat BFE indledte med at fortælle, at evalueringer er et led i den kvalitetssikring, som 
studierne formelt set skal igennem jf. AAU Kvalitetssystem. Derudover ville BFE 
gerne drøfte, hvordan skal evalueringerne bruges her på stedet.   
BFE fortalte, at den formelle del primært handler om studieaktiviteternes planlæg-
ning. BFE fremlagde 2 opmærksomhedspunkter. 
1. Svarprocenten. BFE var bekymret over, hvor meget man kan udlede af evaluerin-
ger med den lave svarprocent. BFE mente, at Studienævnet bør finde ud af, hvilke 
parametre der skal til for at få studerende til at svare.  
2.Særlig opmærksomhedspunkter ifm. konkrete fag. BFE redegjorte kort for for-
skellige opmærksomhedspunkter ifm. enkelt fag (herunder juridisk metode og mar-
kedsret) og de tiltag, som er blevet iværksat. 
3. Hvor meget tid bruger studerende på studiet. BFE udtrykte bekymring for, at 
der ikke bliver lagt lige meget tid i alle fag.  
JL tilsluttede sig ovenstående punkter fra BFE. JL foreslog, at der blev nedsat et un-
derudvalg, hvor man diskuterer og fremsætter et motiveret forslag til, hvordan 
man fremadrettet arbejder med evalueringer. Studienævnet nikkede til forslaget. 
BSN foreslog, at Julie og Camilla/Lotte var med i udvalget. LLM forklarede, at det al-
tid er svarprocenten, som er den store udfordring og mente, at for at vi kan få or-
dentlig udbytte, så handler det om at få svarprocenten op. LLM mente, at det før-
ste som udvalget skal tage sig af er svarprocenten. LLM forklarede, at man tidligere 
har kigget på forskellige måder for efterbehandlingen af informationerne, og hvad 
man tidligere har gjort. LLM forklarede, at det handler om at lave en smidig løsning 
til efterbehandlingen.  
AMK spurgte efter, om man kan ”tvinge” de studerende til at besvare evalueringer? 
Julie forklarede, at det ovenfra er besluttet, at der i undervisningstiden skal være 
mulighed for at besvare evalueringen. BFE forklarede, at arbejdsgruppen ikke skal 
træffe endelig beslutning, men kvalificere nogle forslag til, hvad vi kan gøre fremad-
rettet. 
Julie forklarede, at der metodekrav. Man må f.eks. gerne bruge kvalitative svar ift. 
undervisningsevalueringen og kvantitative svar til semesterevalueringen. KSVJ  
JL udtrykte, at hvis man fastholder de mange spørgsmål i evalueringsskemaerne, at 
man så planlægger at afsætte tid til besvarelse i undervisningen strategisk smart.  
BFE forklarede, at arbejdsgruppen skal starte med en første brainstorming og få 
nogle ideer på bordet og herefter kan det drøftes videre i Studienævnet. MFJ fore-
slog, at der igangsættes en dialog med de studerende via en slags ”evalueringsam-
bassadør” fra hver årgang/hold. 
Det blev besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som kommer til at bestå af: 
Jesper, Andreas, Kristian, Julie, Camilla og Lotte med Jesper som ”formand” for 
gruppen. Det er besluttet, at gruppen fremsender forslag til behandling til næst-
kommende møde i marts.  

 

 

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. 
Referat JL forklarede, at det centralt er blevet besluttet, at SPS området skal overdrages til 

en privat aktør. JL fortalte, at han ikke havde indtrykket af, at det skulle være uni-
versitetsansatte, som fremover skal håndtere disse opgaver. JL udtrykte bekymring 
for, om kvaliteten i SPS-arbejdet kommer til at dale og om der bliver taget hånd om 
de studerende, som har behovet. BSN fortalte, at pointen med SPS er, at man laver 
lige vilkår for alle studerende. BSN fortalte ydermere, at hun skal deltage i et møde 
om lige nøjagtigt dette punkt i næste uge. BSN fortalte desuden, at vi på studiet 
ikke får fortalt, hvem der får tildelt SPS støtte. Det er først i det øjeblik, hvor stude-
rende selv orienterer os om det, at vi får beskeden. LLM fortalte, at vi ikke har haft 
indflydelse på, at SPS går over til en privat aktør. JL spurgte ind til, om nogle vejle-
dere er stoppet, fordi det er overgået til den nye aktør. KSVJ undrede sig over be-
kymringen, da det ikke handler om det faglige, og at nyuddannede og eksterne 
godt kan varetage opgaven. BFE anbefalede, at studienævnets medlemmer er op-
mærksomme på, hvis noget rører sig blandt de studerende.  

 

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 
Referat BFE fortalte, at vi afvikler undervisningen med fysisk fremmøde. BFE udtrykte dog 

stadig bekymring med de mange smittede, som kunne foretrække en hybrid løsning 
i forhold til afviklingen af undervisningen. BFE meddelte også, at der kan komme 
sygdom blandt underviserne, og om underviserne bør gives mulighederne for at 
lave digital undervisning. AKT foreslog, at vi følger sundhedsmyndighedernes ret-
ningslinjer og med mulighed for, at underviserne kan lave en digital undervisning, 
hvis vedkommende rammes af sygdom. KSVJ og LLM bakkede op. KSVJ mente, at 
det bør være op til den enkelte underviser, hvad vedkommende ønsker. KLK under-
stregede, at hvis Corona igen bliver en samfundskritisk sygdom, så bør punktet ta-
ges op igen. Studienævnet var enige i, at der ikke er særlige muligheder for livestre-
aming og anden form for deltagelse for de studerende. Samt en appel til at alle bru-
ger deres sunde fornuft. 

 

Punkt 10 Orientering fra Studienævnsformanden 
Sagsfremstilling  
Indstilling  
Referat BFE talte kort om eksamenssnyd og plagiat og ønskede, at det bliver et punkt som 

på et senere tidspunkt ønskes drøftet. 
 

Punkt 11 Dispensation og meritsager (lukket punkt) 
 

 



 

Punkt 12 Eventuelt 
Sagsfremstilling  
Indstilling  
Afgørelse JL foreslog, om vi på et fremtidig møde kunne diskutere muligheden for at afholde 

ekstraordinære Teamsmøder, når der er ansøgninger som skal behandles mellem 
møderne.  

 
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. 
 

Referat Studienævnet besluttede, at dagsorden fremadrettet starter med merit/dispensati-
onsansøgninger. 

 

 
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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