
REFERAT 
Studienævnsmøde – Juridisk Studienævn 
Tirsdag den 1. september kl. 10.00-13.00, NJV 6A, lokale 102  

 
Møde indkaldt af Studie- og skoleleder Ulla Steen 
 
Tilstede: Ulla Steen, Lars Bo Langsted, Carsten Munk-Hansen, Jesper Melgaard Algayer (erhvervsjura), Christopher 
Kjær Glinvad (erhvervsjura), Nicoline Laigaard Skals (studievejleder), Sekretær Birte Solvej Neve.  
 
Afbud: Sten Bønsing, Esben Korsgaard Poulsen (jura), Albert Sverrisson (jura) 
 

    

Punkt 1 
 
Sagsfremstilling: 
 
Indstilling: 
 
Bilag: 
 
Referat: 

Godkendelse af endelig dagsorden 
 
Dagsordenen for dagens møde fremstilles. 
 
Dagordenen godkendes.  
 
 
 
Dagordenen godkendes. 

 
 
Punkt 2 
 
Sagsfremstilling: 
 
Indstilling: 
 
Bilag: 
 
Referat: 

Godkendelse af referat fra den 12. august 2015  
 
Referater fra tidligere SN møder skal godkendes. 
 
Der indstilles til, at SN godkender eller afviser tidligere referater. 
 
Referat fra mødet den 12. august 2015 
 
Referaterne blev godkendt 

 
Punkt 3 
 
Sagsfremstilling: 
 
Indstilling: 
 
 
Bilag: 
 
Referat: 

Orientering fra Studie- og skoleleder 
 
Studie- og skolelederen at orienterer Studienævnet om løst og fast i forhold til studierne og 
skolen. 
 
 
 
 
 
Der er i øjeblikket udfordringer i forhold til Fakultets eksamenskontor, i forhold til 
manglende svar til studerende, eksamensprotokoller og lign. 
 
Den foreløbig STÅ prognose er modtaget fra Fakultetet, og det ser fornuftig ud i forhold til 
forventet.  
 
Der er stadig en problematik i forhold til VIP og D-VIP, hvilket betyder at kravene om 
fordelingen ikke opfyldes. I forbindelse med udarbejdelse af strategihar 

institutleder/studieleder i samarbejde med professorgruppen udarbejdet et udkast til 



strategi, som skal komme med et bud på, hvordan der på sigt kan skabes større balance 
mellem VIP og D-VIP. Bl.a. omhandler strategien bedre udnyttelse af VIP på Instituttet. 
Strategien er i hørring på instituttet. 
 
Der er ansat en ny AC-medarbejder, Heidi Nørmølle Guldborg, som bl.a. skal beskæftige sig 
med akkreditering og kvalitetssikring. 

 
Punkt 4 
 
Sagsfremstilling: 
 
Indstilling: 
 
Bilag: 
 
 
 
Referat: 

Uddannelses-, semester- og undervisningsevaluering   
 
Orientering af evaluering ved Marlene Ydegaard 
 
Vurdering og eventuelle tiltag 
 
Noter fra Marlene Ydegaard (disse noter kopieres og kan udleveres til mødet eller på 
forhånd) Samtlige evalueringer kopieres i et sæt, der kan anvendes  til opslag, hvis behov 
for uddybning 
 
Evalueringer 
Indledningsvis fremhæves evalueringernes besvarelsesprocent. Ved sidste 
evalueringsrunde var besvarelsesprocenten utilfredsstillende lav, hvorfor det i denne 
evalueringsrunde har været et fokuspunkt i forbindelse med udarbejdelsen af 
evalueringsskemaer samt proceduren omkring indhentningen af evalueringerne. Den nye 
fremgangsmåde har virket og besvarelsesprocenterne fordeler sig mellem 27 % og 67 %, 
hvoraf de fleste ligger omkring 40 og 50 %. Det vil fortsat være et fokuspunkt, da de 60 %, 
som den overordnede AAU procedure for evaluering foreskriver, endnu ikke er fuldt 
imødekommet.  
Undervisningsevalueringer 
Generelt for alle undervisningsevalueringer gør det sig gældende, at de studerende ønsker 
mere holdundervisning samt flere øvelser/opgaver, bedre udluftning i de små 
undervisningslokaler, flere strømstik ved bordene i undervisningslokalerne, og at teknikken 
virker. 
I fagene ”Køberet og obligationsret”, ”Videnskabsteori”, ”EU-ret” og ”Ansættelsesret” 
vurderer mellem hver 4. og hver 2. studerende, at deres egen arbejdsindsats ligger mellem 
40 og 60 %.  
Faget ”Information management and informations systems” får en meget negativ 
evaluering, hvilket især skyldes stor og enstemmig utilfredshed med underviserens 
engagement i undervisningen. Dette skinner ligeledes igennem i forhold til, de studerendes 
vurdering af, hvad de mener, de har lært mest af i forløbet. Her siger de, projekt eller at 
læse hjemme. 60 % af de studerende vurderer ikke, at undervisningens mål at være 
opfyldte. Eget mål og ønske for undervisningen vurderes ligeledes i overvejende grad ikke 
at være blevet indfriet. 
”Familieret og arveret får overordnet positive evalueringer. Den ene forelæser fik især 
mange positive tilbagemeldinger. Den anden forelæser får kritik for, at have aflyst alt for 
mange forelæsninger, og været for meget syg, og for stresset ved forelæsningerne. Som 
minimum efterspørges erstatningstimer for aflyste forelæsninger. Materialesamlingen til 
faget får også rigtig meget negativ feedback. Den vurderes uoverskuelig og forvirrende. Der 
ses en mindre tendens til at de studerende synes, at faget burde vægte mere end de 10 
ECTS.  
”EU-ret” evalueringerne viser generelt en stor tilfredshed med underviserne og med 
undervisningen med undtagelse af manglende struktur, hvortil der lægges fokus på, at faget 
har lidt for mange undervisere. Desuden er flere studerende utilfredse med en af 
underviserne, som bliver kritiseret for at ”hænge” studerende ud, såfremt de ikke kunne 
svare på spørgsmål tilfældigt rettet mod dem.  
”Eksternt regnskab”. Den ene af underviserne får rigtig gode tilbagemeldinger, samt at 



dennes undervisning og forelæsningerne især var godt. Den anden underviser får rigtig 
dårlige tilbagemeldinger. Arbejdsbelastningen vurderes at være for stor i forhold til ECTS-
point. 
I forbindelse med valgfagene bliver der af flere nævnt, at der er for meget fokus på 
udenadslære. 
”Køb og salg af virksomheder og aktier og virksomhedsoverdragelse” får meget delte 
tilbagemeldinger. De studerende er tydeligt delt i to, hvor den ene del har været fint 
tilfredse med faget, og hvor den anden del ikke har. Den del, som har været utilfreds med 
faget, fokuserer på manglende struktur samt bedre udnyttelse af pensum i undervisningen. 
Arbejdsbelastningen vurderes i nogen grad som passende. Dog er der en tendens til, at de 
studerende synes, 10 ECTS point er i overkanten. 
Uddannelsesevalueringer 
De studerende efterspørger forud for både bachelor og specialet mere øvelse i at skrive 
projekt. 
Af BA.jur. studerende var 32 % har været utilfredse med bachelorprojektvejledningen.  
Cand.jur. De studerende mener ikke, udbuddet af valgfag har kunnet opfylde eventuelle 
ønsker om juridisk specialisering og sammensætning af deres uddannelse. 56 % (19 
studerende) af de studerende mener, at der var specifikke valgfag, der manglede i 
valgfagskataloget. Adskillige nævner mangel på engelsksprogede valgfag. Flere nævner 
sportsret og politiret. 41 % er utilfredse med eksamensformen til valgfag. De studerende 
foreslår synopsis eller mundtlig eksamen baseret på cases. 
HA.jur. 6 studerende mener ikke at have anvendt viden og færdigheder knyttet til juridisk 
metode eller retskildeanvendelse. 36 % (9 studerende) mener ikke at fået forståelse for 
sammenhængen mellem de offentligretlige fag. 40 % (10 studerende) mener ikke, at HA.jur. 
fagene bygger videre på hinanden. 
Cand.merc.jur. 46 % (6 studerende) synes, der manglede specifikke valgfag i kataloget. 4 
studerende mener ikke, at den nuværende mundtlige eksamensform til valgfag er 
dækkende. 
Eksterne underviserevalueringer 
De eksterne undervisere giver overordet positive evalueringer. Flere giver flere udtryk for, 
at de (som de studerende) ønsker mere holdundervisning. Det er i fagene: Eksternt 
regnskab, strafferet og straffeproces, byggeret. Lene Lenzt (straffeproces) nævner, at hun 
oplevede en del studerende, der var eksamensangste og grædende, og hun opfordrer til, at 
studiet evt. kigger nærmere på det. Der bliver foreslået forskellige alternativer til 
eksamensform, eksempelvis synopsis eller en eksamensform, hvor spørgsmålene er kendt 
på forhånd med evt. korte cases. Bjørn Holtze (ansættelsesret)foreslår i forbindelse med 
læringsmålene, at der lægges mindre op til udenadslære.  
 
Studienævnet vedtog på baggrund af undervisningsevalueringerne, at der skal tilbydes 
erstatningstimer ved aflysning 

 
Punkt 5 
 
Sagsfremstilling: 
 
 
Indstilling: 
 
Bilag: 
 
Referat: 

Ansættelse af studenterinstruktorer 
 
Diskutere formelle krav til bedømmelse af studenterinstruktorer ved ifm. ansættelse, 
herunder brug af standard skabelon. 
 
Der skal fastlægges en fælles ansættelsesprocedure  
 
Forslag til procedurebeskrivelse samt 2 eksempler på bedømmelser 
 
Der er brug for ensartet proces omkring ansættelse at studenterinstruktorer. Både for at 
sikre de studerende for den rette information men samtidig også for at sikre at regler og 
retningslinjer overholdes. Processen vil blive fulgt op og implementeret fra 
studiesekretariatet i forhold til de fagansvarlige, der har behov for at ansætte 



studenterinstruktorer. Den udarbejdede proces blev godkendt.  

 
Punkt 6 
 
Sagsfremstilling: 
 
Indstilling: 
 
 
Bilag: 
 
Referat: 

Dispensationer 
 
NN 
 
Ansøgning om kun at følge to valgfag i  efteråret 2015, og herefter skrive kandidatspeciale 
samtidig med et valgfag i F 2016 i forlængelse af barsel 
 
Ansøgning om dispensation fra fremdriftsreformen  
 
Dispensation givet 

 
Punkt 6 
 
Sagsfremstilling: 
 
Indstilling: 
 
Bilag: 
 
Referat: 

Dispensationer 
 
NN 
 
Dispensation fra fremdriftsreformen grundet barsel 
 
Ansøgning 
 
Dispensation givet 

 
 
 

 
Punkt 7 
 
Sagsfremstilling: 
 
Indstilling: 
 
Bilag: 
 
Referat: 

Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
Ikke noget til eventuelt. 

 
 


