
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn ved Aalborg 
Universitet, onsdag den 1. juni 2022 kl. 09.00, Fibigerstræde 4, lokale 106.  

Du bør læse følgende: Bilag på Moodle. 

Punkt 1 Godkendelse af endelig dagsorden (5 min) 
Sagsfremstilling Dagsorden skal godkendes af studienævnet. 
Indstilling Dagsorden godkendes af studienævnet. 
Bilag Dagsorden 

 

Punkt 2 Orientering om afgående og tiltrædende studienævnsmedlemmer (10 min) 
Sagsfremstilling  
Indstilling  
Bilag Bilag 

 

Punkt 3 Godkendelse af referat fra mødet den 2. maj 2022 (5 min)   
Sagsfremstilling Godkendelse af referat fra foregående studienævnsmøde. 
Indstilling Der indstilles til at Studienævnet godkender referatet. 
Bilag Referat fra mødet 

 

Punkt 4 Dispensation og meritsager (lukket punkt) (45 min) 
 

Punkt 4 Ansøgning vedr ændring i pensum til Markedsret (5 min) 
Sagsfremstilling Marie Jull Sørensen, fagansvarlig for Markedsret, ansøger om ændringer i faget 

Markedsret. Marie havde en ansøgning med på maj-mødet, som BFE har fået en 
opfølgning på. Samt en yderligere ansøgning fra Marie, som er kommet efterføl-
gende.  

Indstilling  

Bilag Bilag 4 og 5 
 

Punkt 5 Orienteringspunkt: Eksamenssnyd og plagiat (5 min) 
Sagsfremstilling Studienævnets bedes læse fremsendte mail om eksamenssnyd og plagiat 
Indstilling  

Bilag Bilag 6 
 

 

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



 

Punkt 6 Godkendelse af ændringer i retningslinjerne om dispensationer (10 min) 
Sagsfremstilling På foranledning af studiesekretariatet har SB foretaget en gennemgang og 

opdatering af retningslinjerne.  
Indstilling Studienævnet bedes godkende ændringerne i retningslinjerne. 
Bilag Bilag 7 

 

Punkt 7 Godkendelse af semesterbeskrivelser ( 10 min) 
Sagsfremstilling Studienævnet skal som en del af AAUs kvalitetssikring (kvalitetsområde 2: Opbyg-

ning og forløb) godkende semesterbeskrivelserne senest 14 dage inden semester-
start.  

Indstilling Studienævnet diskuterer eventuelle kommentarer til de enkelte semesterbeskri-
velse og godkender efterfølgende for:  
HA.(jur) STO 2022 (1. semester) 
HA. (jur) STO 2020 (3.-5. semester) 
Cand.merc.jur. 2022 (1. semester) 
Cand.merc.jur. 2020 (3. semester) 
BA-jur. STO 2022 (1. semester) 
BA-jur. STO 2020 (3.-5. semester) 
Cand.jur. 2022 (1. semester) 
Cand.jur. 2020 (3. semester) 

Bilag Bilag: 8 stk i folder 
 

Punkt 8 Orientering fra Studienævnsformanden (15 min) 
Sagsfremstilling A. Opfølgning på punktet om optagelse af grønlandske og færøerske studerende 

 
B. Anvendelse af Karnov til eksamen 
 
C. ”Ud-af-huset”-Studienævnsdag. 

Indstilling  
Bilag Bilag:  

Bilag 9A: Mail fra Bjarke Sørensen + 2 tidligere fremsendte bilag om Færøerne og 
Grønland 
Bilag 9B: Mail fra Mads Østerbye 

 

Punkt 9 Eventuelt (5 min) 
Sagsfremstilling  
Indstilling  
Bilag  

 
 

 

 

https://www.kvalitet.aau.dk/kvalitetsdokumenter-2018/


 

Punkt 10 Evaluering af dagens møde (5 min) 
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. 

 

 


	Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn
	Juridisk Institut
	Godkendelse af endelig dagsorden (5 min)
	Yderligere instruktioner:

