
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 
Referat af studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn den 16. marts 2022 kl.: 
14.30-16.30 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 

Gæster: Studiesekretær Birgitte Thomsen Bisgaard (BTB) samt koordinatorteam og FEJ (KF) (til punkt 4) 

Afbud: Karen Sofie Vejen Jørgensen, Sten Bønsing og studievejlederne 

Punkt 1 Godkendelse af endelig dagsorden 
Sagsfremstilling Dagsorden skal godkendes af studienævnet. 
Indstilling Dagsorden godkendes af studienævnet. 
Referat Dagsorden blev godkendt, dog med følgende rettelser/tilføjelser: 

En præsentation af sag om mulig dispensation fremført af studiesekretær Lotte 
Max Olsen (LMO). Blev tilføjet til punkt 3.  
Under punkt 5 om evaluering blev dagsorden rettet til, så der på dagens møde ikke 
blev truffet afgørelse, men at det først sker på mødet til april. 

 

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. 
Referat Referat fra sidste møde blev godkendt. 

JL ønskede en ændring under punkt 8. I referatet skulle der stå, at var hans indtryk, 
at det var universitetsansatte, som skulle behandle ansøgningerne.  

 

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. 

Referat KF forklarede, at de allerede har en arbejdsgruppe i form af koordinatorerne og 
FEJ. BFE fortalte, at det i studienævnet flere gange er blevet diskuteret, at der skal 
være øget fokus på faglighed i studiestarten. KF forklarede, at der i løbet af de sid-
ste 3 år er sket en fremgang i form af mere fagligt indhold. KF spurgte ind til, om 
det primært er studiestartsturen, som der ønskes øget fagligt indhold til, da det er 
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Studienævnet, som finansierer en del af studiestartsturen. Det blev foreslået, at an-
søgningen til studienævnet kunne ændres, så at det er de faglige aktiviteter, som 
der søges penge til, f.eks. virksomhedsbesøgene, tour de Aalborg, studiestartsmo-
nopol, mv. KF uddybede, hvordan programmet for studiestarten ser ud. KF forkla-
rede, at koordinatorerne forsøger at inkorporere faglighed i aktiviteter, hvor det gi-
ver mening. BFE spurgte efter, om der laves en evaluering efterfølgende og om der 
bliver fulgt op på de aktiviteter, som afvikles, hvilket blev bekræftet af KF. BSN be-
kræftede vigtigheden om, at det fælles afsæt i studiestartsturen er defineret og det 
er noget, som der skal være fokus på. BSN bekræftede ydermere vigtigheden i, at 
pengene bruges korrekt. Studienævnet vurderede efter drøftelsen, at der alligevel 
ikke er et behov for at nedsætte en arbejdsgruppe, da der allerede er fokus på fag-
lighed i de eksisterende aktiviteter. BFE opfordrede til, at der altid bør tænkes nye 
tanker og nye tiltag. Studiestartsevalueringen bruges også til at kigge på eventuelle 
ændringer. Studienævnet besluttede, at kigge nærmere på det, når ansøgningerne 
fra koordinatorteamet og FEJ behandles til april. 
 

  
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. 

Referat JL fremlagde kort nogle af de punkter, som den nedsatte arbejdsgruppe på mødet i 
april vil komme med mere detaljerede anbefalinger på: 
-Halvejsevalueringer  
-Udsendelse af spørgeskemaer lidt tidligere 
-Fokus på at minimere arbejdsbyrde for sekretariat og SN-formand 
-Fokus på at smidiggøre spørgeskemaer 
-Brug af evalueringsambassadører blandt de studerende 
Studienævnet besluttede, at punktet sættes på dagsorden til næste møde, hvor der 
træffes beslutning om, hvad proceduren er fremover. 

 

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 
Referat BFE fortalte, at det ikke er tydeligt, hvad man må eller ikke må bruge i eksamenssitu-

ationer. Hvis man f.eks. tager noget fra en rettevejledning og sætter ind i en eksa-
mensbesvarelse, så vil det være plagiat. BFE stillede spørgsmålet om den informa-
tion som kommer fra Uddannelsesjura er for abstrakt. BFE forklarede, at hun har ind-
tryk af, at nogle af underviserne tilskynder til noget, som kan betragtes som en grå-
zone, så information skal ud både til undervisere og studerende.  



 

AKT forklarede, at han har erfaring med undervisere, som opfordrer til at lave stan-
dardsvar, hvor man blot skal ændre nogle få ting, som kan bruges i eksamensbesva-
relser. BFE forklarede, at hun har haft flere snakke med Uddannelsesjura om det. 
Hun fortalte at der er noget uklarhed omkring grænsen for ”selv-plagiat” i forhold til 
tekstdele, som man kopierer ind i sin besvarelse. LLM forespurgte, hvordan informa-
tionen skal formidles. KLK foreslog, at det kunne fremlægges til spørgetimer samt i 
studenterinstruktionstimer. MFJ anbefalede, at studenterinstruktorerne klædes godt 
på ift vejledning indenfor dette område. JL bekræftede, at vi skal sikre, at studierne 
vejleder godt nok ift disse retningslinjer. BSN forklarede også, at man skal sondre 
imellem om det er plagiat og/eller eksamenssnyd. MFJ ønskede, at man laver regler 
og råd til, hvordan man bedst laver noter til brugen i eksamen – do’s and don’ts. Stu-
dienævnet besluttede ydermere, at BFE tager en drøftelse Ib Munk fra Uddannelses-
jura for at få en afklaring på nogle konkrete cases. Efterfølgende skal der udarbejdes 
et skriv til både studerende og undervisere. 

 

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.  

Referat KLK efterspurgte muligheden for at udbyde faget Ansættelsesret, som et valgfag på 
kandidatuddannelsen, evt sammenlæse det med 6. semester. LLM forklarede, at det 
kan man ikke, da Ansættelsesret er oprettet som et bachelorfag. Hvis et fag skal ud-
bydes på kandidatuddannelsen, så skal der være en progression i faget samt være på 
kandidatniveau. Studienævnet besluttede at fastholde den nuværende opbygning, 
hvor man ansættelsesret fortsat er et valgfag på 6. semester og ikke bliver til et obli-
gatorisk fag på 7. semester. 

 

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. 

Referat KLK forklarede, at eksamensblokke fungerede bedre end en eksamensplan uden 
tidspunkter. På eksamensdagen bør fokus være på de studerende og ikke et hensyn 
til ventetid for censor og eksaminator. BFE forklarede, at det er svært at gøre alle 
tilfreds. MFJ fortalte, at eksamensblokke er et godt kompromis. KLK foreslog, at 
man fremover laver eksamensblokke og at eksamensplanen holdes ift rækkefølgen.  
Studienævnet besluttede, at mundtlige eksamener fremadrettet afholdes med ek-
samensblokke med fast rækkefølge. 

 



 

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. 

Referat Punktet blev udskudt til april mødet. 
 

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. 

Referat LLM forklarede, at en ændring vil kræve en modulbeskrivelsesændring. LLM 
spurgte ind til om man kan sætte en hindring op. JL mente, at specialet bør laves 
med udgangspunkt i dansk ret. JL mente, at de norske studerende har forudsætnin-
gerne til at lave specialet i dansk ret, da de har taget resten af uddannelsen i dansk 
ret. JL foreslog, at der skal sættes en ”prop” i, så at det står tydeligt, at det med ud-
gangspunkt i dansk ret. BFE anbefalede, at man bør lave denne ændring i modulbe-
skrivelsen. Hvis studerende skriver om nationale regler, så er det med udgangs-
punkt i danske regler.  
Studienævnet besluttede, at der skal foretages en ændring i modulbeskrivelsen, og 
at der tages fat i Carsten Munk-Hansen, som er fagansvarlig for faget.  Beskrivelsen 
sættes på som et punkt til næste studienævnsmøde. 

 

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  
Referat A. BFE orienterede om rapporten og indholdet deri. Studienævnet bemærkede, at 

det er begrænset, hvad der kan uddrages af rapporten til brugen på vores uddan-
nelser.  



 

B. BFE meddelte at der denne gang er meldt forbedringsønsker ind vedrørende toi-
letforhold. AMK forklarede, at der stadig er lydt imellem lokale 7 og 15. 

 

Punkt 12 Eventuelt 
Sagsfremstilling  
Indstilling  
Referat  

 
 

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 Der ønskes stærkere styring på møderne, så der ikke bliver for meget udenoms-

snak. 
 

 
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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