
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 
Referat af studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn den 7. april 2022 kl.: 9.00 
– 11.00 i Fibigerstræde 4, lok 106.  
 
Deltagere i mødet: Liselotte Madsen (LLM), Birte Solvej Neve (BSN), Jesper Lindholm (JL)), Birgit Feldtmann 

(BFE), Mie Frederikke Jensen, Kristian Lykke Kristensen (KLK), Andreas Kamstrup Tornbo (AKT), Studievejle-

derne, Karen Sofie Vejen Jørgensen (KSVJ), Sten Bønsing (SB) og studievejlederne 

Gæster: Lotte Max Olsen (LOO) og Julie Ahlstrøm Tougaard (JAT) og Camilla Berting Nyggard (CBN) til punkt 

4 

Afbud:  

Punkt 1 Godkendelse af endelig dagsorden 
Sagsfremstilling Dagsorden skal godkendes af studienævnet. 
Indstilling Dagsorden godkendes af studienævnet. 
Referat Dagsorden blev godkendt.  

 

Punkt 2 Godkendelse af referat fra mødet den 16. marts   
Sagsfremstilling Godkendelse af referat fra foregående studienævnsmøde. 
Indstilling Der indstilles til at Studienævnet godkender referatet. 
Referat Referatet blev godkendt.  

 

Punkt 3 Dispensation og meritsager (lukket punkt) 
 

Punkt 4 Dimittendundersøgelsen 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. 
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Referat BFE forklarede, at der kun er lidt gavn af dimittendundersøgelsen på bachelorud-
dannelsen, da vores studerende i langt de fleste tilfælde fortsætter på kandidatud-
dannelserne. BFE ser ingen alarmklokker der ringer. Studienævnet bekræftede, at 
det ligger på et passende niveau og er overordnet tilfreds. LLM anerkendte, at vi 
stadig har en udfordring i at oplyse om mulighederne.  

 
 

 
 
 
 

Punkt 5 Opfølgning på punktet om Evaluering fra mødet i februar 
Sagsfremstilling Til ovenstående møde blev der nedsat et hurtigt arbejdende udvalg, som blev bedt 

om at komme med forslag til afvikling af fremtidige evalueringer, både hvad angår 
proces og indhold 

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

Referat JL fremlagde arbejdsgruppens resultater og anbefalinger til Studienævnet. 
• Formålet med de forskellige foreslåede tiltag har været at få svarprocen-

ten op samt at minimere arbejdsbyrden for sekretariatet og studienævns-
formanden samtidig med at vi fortsat lever op til de formelle krav, der lig-
ger til evaluering.  

• Midtvejsevaluering: Arbejdsgruppen foreslog at fagansvarlig og underviser 
opfordres til at lave en frivillig midtvejsevaluering, mhp.  at give større inci-
tament for at lave den endelige evaluering efter fagets afslutning, fordi de 
studerende vil kunne se resultaterne i løbet af semestret. JL fremlagde en 
skabelon på en midtvejsevaluering, som VIP’ere og D-VIPere vil kunne 
bruge for at lette processen. 

• Pilotprojekt om brugen af evalueringsambassadører:  AKT og KLK har 
meldt sig i første omgang for E22, hvor 1. og 3. semester besøges. Formå-
let er at gøre motivationen større hos de studerende, når formålet med og 
behovet for at udfylde evalueringer forklares af ældre studerende.  

• Den fagansvarlige og underviserne skal sikre, at der sættes tid af til evalue-
ringsprocessen i slutningen af semestret, mhp. at øge svarprocenten.  

• Arbejdsgruppen foreslår, at spørgeskemaerne skal sendes ud lidt tidligere 
end hidtil, alt efter hvad sekretariatet vurderer. Det vil give mere tid for de 
studerende til at få udfyldt evalueringerne.  

• Spørgeskemaerne: Arbejdsgruppen har kigget på muligheden for en enkelt 
afkrydsningsmulighed, hvor man markerer fuld tilfredshed med faget/se-
mestret og derefter kun skal udfylde få obligatoriske spørgsmål. Hvis man i 
det tilfælde ikke er generelt tilfreds, bedes man udfylde alle spørgsmål. 
Det skulle kunne få svarprocenten op ved at få flere af de tilfredse stude-
rende til at udfylde evalueringen. Arbejdsgruppen har også overvejet, 
hvilke spørgsmål, der eventuelt vil kunne stryges, og omformulering af 
spørgsmålet om tilfredshed med underviser. Dette arbejde fortsætter i en 
undergruppe (Julie, Camilla, Lotte), som fremlægger resultaterne for den 
samlede arbejdsgruppe i nær fremtid.  

• Mhp. at aflaste SN-formanden foreslog arbejdsgruppen endeligt, at opga-
ven om evalueringer uddelegeres til et menigt medlem af studienævnet 



 

med reference til SN-formanden, der fortsat er formelt ansvarlig. Der gives 
timer til tovholderen fra SN-formandens timeregnskab. 
 
I den efterfølgende drøftelse blev det præciseret,  

o at der ikke gives timer til underviserne for halvvejsevalueringen. 
Det er ikke være en obligatorisk opgave, men blot en anbefaling og 
et redskab til underviserne, som de forhåbentlig kan se formålet 
med. Skabelonen er lavet som en kvantitativ måling, så det kan la-
ves uden at det kræver for meget arbejde. Men det det vil stå un-
derviserne frit for at lave egen kvalitativ måling. 

o Midtvejsevalueringerne bruges ikke i slutevalueringen. Mht. ud-
sendelsestidspunktet for slutevalueringerne, går anbefalingen på 
at sende spørgeskemaer ud et par uger før undervisningen slutter. 
Evalueringsambassadørerne skal komme i spil på det tidspunkt.  

o Evalueringsambassadørerne aflønnes ikke. Pilotprojektet kommer 
til at foregå i efteråret 2022 og herefter evalueres der på, om det 
skal udvides til flere semestre. Koordinationen ligger hos ambassa-
dørerne selv med reference til SN-formanden eller tovholderen i 
SN.  

o BSN påpegede det vigtige i at tiltagene bliver forankret og at vi 
holder fast i de nye og gode tiltag.  

o Midtvejsevaluering hører under den fagansvarliges ansvar, samt at 
den fagansvarlige har et ansvar i at præge bla. D-VIP’er om anven-
delsen heraf.  

o MFJ forklarede, at der er mulighed for at anvende FEJ som ambas-
sadører.  

o LLM anbefalede, at der udarbejdes en procesbeskrivelse for, hvor-
dan denne information formidles ud og hvem der er ansvarlige. 

 
Studienævnet besluttede, at:  

- Forårets evalueringer skal fortsætte som de plejer 
- Før efteråret 2022 udarbejdes der nye spørgeskemaer, som skal godkendes 

i studienævnet, når de er klar og derefter anvendes fra E22. 
- Underviserne/fagansvarlige opfordres til at tage midtvejsevalueringer i 

brug 
- Der sættes tid af i undervisningen til slutevalueringen 
- Vi bruger evalueringsambassadører i form af studerende 
- Opgaven om evalueringer kan uddelegeres til et medlem fra studienævnet. 

Indtil videre – og indtil der er en nye studienævnsformanden – ligger opga-
ven dog hos studienævnsformanden. Herefter kan den nye studienævns-
formand vælge at uddelegere opgaven. 

 

Punkt 6 Ansøgninger fra FEJ og Koordinatorteamet for studiestarten 
Sagsfremstilling FEJ og koordinatorteamet for studiestarten ansøger om tilskud til året studiestartstu-

ren for nye studerende på 1. semester.  
Indstilling  



 

Referat KLK spurgte efter, om der normalt kommer flere ansøgninger i løbet af året. BFE for-
klarede, at der er afsat en smule ekstra midler af til faglige arrangementer, hvis der 
skulle komme ekstra ansøgninger ind. LLM forklarede, at man tidligere i Studienæv-
net har besluttet, at bruge pengene, hvor det kommer flest mulig studerende til 
gode. MFJ forklarede, at der også er samarbejde mellem studenterorganisationerne 
– FEJ, Jurafabrikken mv i forbindelse med studiestartsarrangementer.  
MFJ valgte at forlade lokalet under dette punkt grundet inhabilitet. 
SB anbefalede, at studiestartsarrangementet bør prioriteres. KSVJ bakkede op og for-
klarede vigtigheden i at man som studerende får en god start herude. KLK foreslog, 
at der laves en foreløbig bevilling på et mindre beløb, indtil man har hørt fra de an-
dre foreninger. JL anbefalede, at alle foreninger fremadrettet skal have en fast frist 
for indsendelse af ansøgninger.  
Studienævnet besluttede at bevilge de 90.000 kr til studiestarten. Det blev ydermere 
besluttet, at Studienævnsformanden og BSN afholder et møde med FEJ efterføl-
gende for at tale om bevillingen og for at præcisere vilkårene. 
Studienævnet besluttede at give afslag på FEJ’s ansøgning om tilskud til festen. De 
90000 kr Studienævnet har bevilget til studiestarten, skal dække alle omkostninger. 

 

Punkt 7  Karaktergennemsnit vinter 21-22 
Sagsfremstilling Studienævnet drøfter karaktergennemsnittet for V21. 
Indstilling  
Referat Studienævnet havde ingen bemærkninger til karaktergennemsnitsoversigterne.  

 

Punkt 8  Forsinkede studerende 
Sagsfremstilling Som del af kvalitetssikringen på AAU skal der 2 gange årligt følges op på forsinkede 

studerende. Oversigten trækkes via QlickView, der indeholder data fra økonomisty-
ringssystemet (ØSS) og studiedata fra STADS.  
Studerende mellem 5 og 15 ECTS bagud kategoriseres som ”gule” mens studerende 
der er mere end 15 ECTS bagud kategoriseres som ”røde”.   
Idet samtlige fag på Juridisk Institut vægtes enten 5 eller 10 ECTS bliver de stude-
rende hurtigt forsinkede i studiet i forhold til denne måling. 

• De ”Gule” studerende henvises til studievejlederne.  
• De ”Røde” tilbydes særlig vejledning med Hanne eller Birte og henvi-

ses tillige til studievejlederne. 
Det skal bemærkes, at der i dette semester kun er 1. semesters studerende 
på henholdsvis bachelor- og kandidatuddannelserne, som bliver målt. 

Indstilling Antallet af forsinkede studerende gennemgås for Studienævnet. 
Referat Jvf den ny kvalitetssikringsprocedure er der alene krav om opfølgning forsinkede stu-

derende på 1. sem bachelor og 1. semester kandidat i efteråret. Studielederen yt-
rede mulig bekymring herom, hvilke der efterfølgende vil pågå en drøftelse om i stu-
diesekretariatet. Studienævnet orienteres på et senere tidspunkt 

 

 



 

 

Punkt 9  Optagelse med bachelor fra Færøerne og Grønland 
Sagsfremstilling Studienævnet har modtaget nogle ansøgninger fra studerende med bachelor fra 

henholdsvis Færøerne og Grønland.  SB fremlægger punktet.  
Indstilling Studienævnet bedes tage principiel stilling til mulighederne for indskrivning af stu-

derende på kandidatuddannelsen i Jura, hvor ansøgerne har bacheloruddannelse i 
jura fra hhv. Færøerne og Grønland. 

Referat SB forklarede, at forsknings- og undervisningsministeret har beskrevet, at der på 
Færøerne er et godt miljø og at der er fokus på høj kvalitet. Han forklarede, at det 
på papiret ser ordentlig ud. BFE mente, at der allerede et samarbejde mellem Grøn-
land og SDU i forhold til optagelse grønlandske studerende. SB bekræftede, at vi 
godt kan afvise studerende fra andre universiteter – At Studienævnet ikke er pålagt 
at optage dem. LLM forklarede, hvad baggrunden har været i forhold optag af grøn-
landske studerende på AAU. BFE udtrykte sig positivt omkring optag af disse stude-
rende, men at der bør laves dybdegående overvejelser, inden man træffer endelig 
beslutning. SB udtrykte sig positivt over ansøgningerne. Studienævnet diskuterede, 
om hvorvidt man som studerende på Grønland eller Færøerne har retskrav til at få 
en studieplads på AAU. 
Studienævnet besluttede, at der ønskes flere informationer, bl.a. ved at BFE kon-
takter SDU vedrørende optag af grønlandske studerende og dermed få et bedre op-
lyst grundlag. Det blev besluttet, at punktet sættes på næste møde til endelig be-
slutning. 

 

Punkt 10 Onlinemateriale  
Sagsfremstilling KLK har ønsket at få et punkt med om onlinemateriale til undervisningen. Studie-

nævnets drøfter muligheden for at have et pædagogisk (og om nødvendigt mindre 
omfangsrigt) online materiale tilgængeligt for de studerende, som frigives i læsefe-
rien, eksempelvis korte videoer om overordnede og vigtige områder inden for pen-
sum, quizletter mv. Dog skal disse tiltag ikke anses for at kunne erstatte undervis-
ningen.  

Indstilling  
Referat Det blev besluttet, at punktet flyttes til næste møde. 

 

Punkt 11 Skriftlige afleveringsopgaver på norsk og dansk 
Sagsfremstilling I studieadministrationen er det tidligere blevet besluttet, at norske studerende skal 

sende en mail til studienævnet med en orientering om, at de skriver på norsk – 
både til skriftlige eksamener, miniprojekt og speciale. De skal ikke ansøge om det, 
da de bekendtgørelsesmæssigt har ret til at skrive på norsk, men det er blot en 
måde for studieadministrationen at håndtere disse studerende på, så vi kan orien-
tere eksaminatorerne og censorerne om, hvem og hvor mange der afleverer på 
norsk.  
Studienævnet har nu modtaget en ansøgning fra en gruppe i Socialret – børn og 
unge, som består af 2 norske studerende og 2 danske studerende. De ansøger om 
at aflevere miniprojekt på henholdsvis norsk og dansk – afhængigt af hvem i 



 

gruppen, som har skrevet det. Det vil sige, at noget tekst bliver på norsk og noget 
bliver på dansk. Udfordringen med dette er, at man på den måde kan regne ud, 
hvem der har skrevet hvad.   

Indstilling Studienævnet bedes drøfte, hvordan ovenstående skal håndteres fremadrettet, og 
hvad de norske studerende må / ikke må. 

Referat AKT og KSVJ anbefalede, at skriftlige projekter afleveres på samme sprog, så man 
ikke kan se forskel på, hvem der har skrevet hvad. JL forklarede, at der kan være 
udfordringer, hvis at studerende ikke møder op til undervisningen. JL forklarede, at 
projektet/synopsis er lavet fælles af gruppen. JL forklarede, at censor og eksamina-
tor bør oplyses grundigt om, at alt det skrevne er fælles og alle i gruppen står på 
mål for al indhold, uanset hvilket sprog der er skrevet på. KLK vurderede ikke, at 
det bliver problem, at en skriftlig aflevering er i blandet sprog. BFE fortalte vigtighe-
den af, at det skriftlige produkt ses som ét samlet produkt og bekymringen er om 
det med blandingssprog opleves som ét samlet produkt. JL fortalte, at der er en 
stor vejledningsopgave.  
Studienævnet besluttede, de studerende fortsat skal orientere studienævnet, men 
at eksaminator og censor skal oplyses, når der bookes censorer. Det anbefales, at 
vejleder i fag med hybridgrupper taler med dem om, hvordan man bedst laver et 
samlet projekt med 2 forskellige sprog.  

 

Punkt 12 Orientering fra Studienævnsformanden 
Sagsfremstilling  
Indstilling  
Referat BFE meddelte studienævnet, at hun ikke kan fortsætte som studienævnsformand 

fra 1. maj.  
 

Punkt 13 Eventuelt 
Sagsfremstilling  
Indstilling  
Referat KLK udtrykte frustration over, at der ikke er nogle procesretlige og familieretlige-

valgfag på kandidatuddannelsen. BFE forklarede, at der ikke pt undervisere til det, 
men at der er proces i rekruttering af undervisere til det.  

 
 

Punkt 14 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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