
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn ved Aalborg 
Universitet, mandag den 2. maj 2022 kl. 09.00, Fibigerstræde 4, lokale 106.  

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 7. april 2022.    
Sagsfremstilling Godkendelse af referat fra foregående studienævnsmøde. 
Indstilling Der indstilles til at Studienævnet godkender referatet. 
Bilag Referat fra mødet (ligger un 

 

Punkt 3 Dispensation og meritsager (lukket punkt) 
 

Punkt 4 Valg af ny studienævnsformand 
Sagsfremstilling BFE stopper som formand for studienævnet og JL overtager pr 17. maj.  
Indstilling Det indstilles, at JL vælges som ny formand.  

Bilag Ingen bilag 
 

Punkt 5 Optagelse af grønlandske og færøerske studernede 
Sagsfremstilling Dette punkt var på studienævnsmødet i april. Det blev aftalt, at BFE skulle kontakte 

SDU vedrørende optag af grønlandske studerende og dermed få et bedre oplyst 
grundlag. Der er nu indhentet flere oplysninger. Se bilag. 

Indstilling Studienævnet bedes drøfte og beslutte, hvorvidt ansøgerne fra Grønland og Færø-
erne kan optages.  

Bilag Bilag 2: Mail fra Ulrike Fleth-Barten SDU 
Bilag 3: Notat om kvalitetssikring af jurauddannelsen på Færøernes universitet 
Bilag 4: Ansøgninger 

 
 

 
 
 

 

Punkt 6 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 

Juridisk Institut 
Fibigerstræde 4 
9220 Aalborg Ø 
Tlf. 99 40 80 31 
www.law.aau.dk 



 

pensum, quizletter mv. Dog skal disse tiltag ikke anses for at kunne erstatte under-
visningen.  

Indstilling  
Bilag Ingen bilag 

 

Punkt 7 Habilitet ved Punktafgiftseksamen 
Sagsfremstilling Det er opstået et spørgsmål om habilitet ved eksaminator, se vedlagte mate-

riale. Det skal derfor drøfte, hvordan situationen skal løses ift. de studerende.  
Indstilling Studienævnet bedes drøfte og beslutte, hvordan eksamen skal afvikles ift. de stude-

rende, hvor habilitetsproblematikken er opstået. 
Bilag Bilag 5 og 6: 2 mails fra Charlotte Sørensen 

 

Punkt 8 Tilføjelse af pensum til faget Markedsret 
Sagsfremstilling Fagansvarlige Marie Jull Sørensen har fremsendt en ansøgning om at få tilføjet pen-

sum til faget Markedsret. 
Indstilling  
Bilag Bilag 7: Mail fra Marie Jull Sørensen 

 

Punkt 9 Orientering fra Studienævnsformanden 
Sagsfremstilling A. Eksamensklager 
Indstilling  
Bilag Bilag 8: Oversigt fra Uddannelsesjura over eksamensklager 

 

Punkt 10 Eventuelt 
Sagsfremstilling  
Indstilling  
Bilag  

 
Punkt 11 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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