
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Referat af studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn den 2. maj 2022 kl.: 9.00-
11.00 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), Studievejleder Cecilie Gøthgen Madsen, Kristian 
Lykke Kristensen (KLK), 

Afbud: Mie Frederikke Jensen, Andreas Kamstrup Tornbo  

Punkt 1 Godkendelse af endelig dagsorden 
Sagsfremstilling Dagsorden skal godkendes af studienævnet. 
Indstilling Dagsorden godkendes af studienævnet. 
Referat Der var en ændring til punkt 7: Punktet blev gjort lukket og ville ydermere blive be-

handlet som general drøftelse om habilitet ved eksamen.  
 

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. 
Referat Referatet blev godkendt 

 

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.  

Referat Studienævnet valgte JL som kommende formand.  
 

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. 

Referat En kort opsummering af punktet fra sidste møde var, at der er kommet ansøgnin-
ger fra studerende på Færøerne og Grønland, som ønsker at blive indskrevet på 
kandidatuddannelsen i Jura på AAU. Studienævnet har siden sidste møde vurderet 
det fremsendte nye materiale. KLK foreslog, om man kunne foretage en sprogtest 
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ved optagelsen til AAU. KSVJ spurgte til, om man kan skelne mellem ansøgere fra 
Færøerne og Grønland – om man behøver at optage dem alle. JL foreslog, at der er 
i optagelsespapirerne, kan stå, at man skal kunne læse og forstå dansk på højni-
veau. 
Studienævnet besluttede at godkende ansøgningerne og adviserer ansøgerne om, 
at de skal kunne begå sig på dansk på et højt niveau. BSN vil kontakte optagelses-
kontoret i forhold til muligheden for at kunne få foretaget en sprogtest til stude-
rende som ansøger fremadrettet. 

 
 
 

 
 
 

 

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 pen-
sum, quizletter mv. Dog skal disse tiltag ikke anses for at kunne erstatte undervis-
ningen.  

Referat JL spurgte ind til, hvad ønsket om onlinemateriale nærmere er baseret på. KLK for-
klarede, at det vil være en mulighed for en slags ”alternativ” læringsmåde og at 
mange studerende har et ønske om det. Studienævnet drøftede det og konstate-
rede, at der allerede ligger en opfordring fra universitets- og institutledelsen om at 
inddrage digitale læringsredskaber i undervisningen, men at det er det fortsat er op 
til fagansvarlig/underviser at beslutte hvilke værktøjer, der skal anvendes og hvor-
dan det konkret gennemføres. 

 

Punkt 7 Habilitet ved Punktafgiftseksamen (lukket punkt) 
Sagsfremstilling Det er opstået et spørgsmål om habilitet ved eksaminator, se vedlagte materiale. 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. 
Referat SB forklarede, at informationen fra Uddannelsesjura ikke giver mening og er decide-

ret forkert. SB forklarede bl.a., at der 2 undtagelser til habilitet. SB vurderede på bag-
grund af det, at der ikke er tale om inhabilitet i den konkrete sag, da det er den stu-
derende, som er afhængig af eksaminator – ikke omvendt. KSVJ forklarede, at hensy-
net muligvis kunne være til de studerende, men umiddelbart heller ingen vurdering 
af inhabilitet.  
SB forklarede, at selvom det ikke er et krav om at give den studerende en anden ek-
saminator, så har studierne altid muligheden for at tildele andre eksaminatorer, hvis 
der er andre til kunne påtage sig den pågældende eksamen.  
Studienævnet besluttede, at underviseren ikke er inhabil i den pågældende sag. Stu-
dienævnet vurderede herudover, at der ikke i øvrigt var mulighed for at substituere 
vedkommende, ikke mindst af hensyn til de studerende. 

 

 



 

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  
Referat Studienævnet besluttede at BFE skulle spørge fagansvarlige om det samlede om-

fang af litteraturen og hvilken betydning det har for ECTS deklarationen. Derudover 
har Studienævnet et ønske om at kende den faglige begrundelse for ønsket om 
pensumændring.  Den fagansvarlige skal sikre, at copydan reglerne overholdes.  

 

Punkt 9 Orientering fra Studienævnsformanden 
Sagsfremstilling A. Eksamensklager 
Indstilling  
Referat Studienævnet havde ingen kommentarer til bilaget. 

 

Punkt 10 Eventuelt 
Sagsfremstilling  
Indstilling  
Referat: KSVJ tilføjede et punkt om, hvorvidt der er mulighed for at gøre brug af Karnov on-

line til skriftlige eksamener fremadrettet. BSN var usikker på, hvad det kommer til 
at kræve at kunne benytte den mulighed. BSN vil undersøge, hvad de tekniske mu-
ligheder er. Studienævnet besluttede at sætte punktet på til næste møde.  
 
KSVJ meddelte, at hendes sidste møde er juni mødet. Desværre er der ingen sup-
pleant til hendes plads i Studienævnet. 

 
 

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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