
 

 
 
 
Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Referat af studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 1. juni 2022 
kl. 09.00, Fibigerstræde 4, lokale 106.  

Deltagere i mødet:  

Videnskablig personale: Liselotte Madsen (LLM), Sten Bønsing (SB), , Jesper Lindholm (JL, formand) Birgit 

Feldtmann (BFE – via teams)  , Tanja Kammersgaard Christensen (TKC). 

Studenterrepræsentanter: Karen Sofie Vejen Jørgensen (KSVJ), Kristian Lykke Kristensen (KLK), Mie Freder-
ikke Jensen (MFJ), Andreas Kamstrup Tornbo (AKT, næstformand). 

Studiesekretariat: Birte Solvej Neve (BSN/observatør), Birgitte Thomsen Bisgaard (referent) 

Studievejleder Cecilie Gøthgen Madsen (observatør). 

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

 

Punkt 2 Orientering om afgående og tiltrædende studienævnsmedlemmer (10 min) 
Sagsfremstilling  
Indstilling  
Referat JL orienterede nævnet om såvel afgående og nye medlemmer. Formanden bød vel-

kommen til Tanja Kammersgaard Christensen. JL samt SB afvikler særskilt møde 
med Tanja ift. formaliteterne omkring studienævnsmedlemsskabet, tavshedspligt 
m.m.  
JL sagde farvel og tusind tak til de afgående medlemmer Liselotte Madsen og Karen 
Sofie Vejen Jørgensen og takkede for indsatsen gennem årene. Samtidig stor tak til 
Birgit Feldtmann for indsatsen i en periode som studienævnsformand.  

 

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. 
Referat Referatet godkendt.  
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Punkt 4 Dispensation og meritsager (lukket punkt) (45 min) 
 

Punkt 5 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 studienævnet 
sendte tilbage til hende som  fagansvarlige med ønske om uddybning på flere om-
råder. Tidligere SN-formand, BFE, har efterfølgende modtaget en opfølgning herpå 
samt en yderligere ansøgning fra Marie.  

Indstilling  
Referat BFE opridser kort ansøgning fra sidste møde. Marie Jull Sørensen søger nu om ne-

denstående 2 ting: 
1. Udvidelse af pensum 

Marie Jull Sørensen anmoder om at få lov til at lægge 50 sider fra Jan 
Trzaskowskis bog Markedsføringsretten fra 2022 som supplerende pensum 
til Markedsret, gældende fra E2022. 

2. Krav om aflevering af 2 skriftlige opgaver 
Marie Jull Sørensen anmoder ligeledes om lov til at stille som krav i Mar-
kedsret, at den studerende indleverer 2 skriftlige opgavebesvarelser i løbet 
af kurset. De skriftlige opgaver afspejler den skriftlige eksamen og selve op-
gaven udgør ca. en halv eksamensopgave. Opgaverne skrives i grupper, så 
det er således gruppens medlemmer, som godskrives ved indlevering af 
gruppens opgave. Underviserne oplever en øget manglende aflevering, og 
vi har drøftet, at det kunne være en mulighed at pålægge grupperne at af-
levere som en forudsætning for, at man kan gå til eksamen. Jeg er blevet 
oplyst om, at et sådan krav først vil kunne blive gældende fra 2023, hvilket 
vi således er indstillet på. 
 

BFE gennemgik kort ansøgningen fra sidste møde.  
 
Studienævnet drøftede de ansøgte emner særskilt og traf følgende beslutning: 
 

1. Studienævnet accepterede ansøgningen om yderligere pensum. JL ori-
enterer fagansvarlig og respektive studiesekretær. 
 

2. Studienævnet drøftede ansøgning om aflevering af 2 stk. obligatoriske 
opgaver i grupper gældende pr. efterår 2023, men besluttede, at der 
var behov for yderligere oplysninger inden der kunne træffes afgørelse: 
Inden Studienævnet træffer afgørelse vil nævnet v/JL anmode den 
fagansvarlige om at redegøre for følgende:   

- Hvad er det nærmere pædagogiske formål med afleveringerne? 
- Hvem skal rette besvarelserne (skal der allokeres flere ressourcer eller 

er det som nu)?  
- Hvordan skal set-up’et håndteres generelt? 
- Kan faget med de foreslåede afleveringer holdes indenfor nuværende 

ECTS-deklaration? 
- Hvordan skal afleveringerne ske rent praktisk fx  



 

o ift. bedømmelse (bestået/ikkebestået eller karakterer)? 
o udeblivelser i gruppen? 
o skal besvarelserne bestås undervejs for at kunne deltage i eksa-

men? 
o antal sider? 

 
 
JL beder den fagansvarlige besvare ovennævnte og punktet sættes på næste stu-
dienævnsmøde. 

 

Punkt 6 Orienteringspunkt: Eksamenssnyd og plagiat (5 min) 
Sagsfremstilling Studienævnets bedes læse fremsendte mail om eksamenssnyd og plagiat 
Indstilling  
Referat Alle medlemmer sætter stor pris på orienteringen.  

Påpeget vanskeligheder med plagiatsystemet Urkund, der eventuelt kan tages op 
på et senere tidspunkt.  
Studienævnet sætter pris på at Studieservice sørger for at distribuere orienteringen 
omkring plagiat og eksamenssnyd forud for hver eksamenstermin, da  SN har et 
håb og en formodning om, at det er med til at sikre, at de studerende er velinfor-
meret om regler og retning.  

 

Punkt 7 Godkendelse af ændringer i retningslinjerne om dispensationer (10 min) 
Sagsfremstilling På foranledning af studiesekretariatet har SB foretaget en gennemgang og opdate-

ring af retningslinjerne.  
Indstilling Studienævnet bedes godkende ændringerne i retningslinjerne. 
Referat SB redegjorde kort for ændringerne, der primært udgøres af en opdatering af link, 

referencer samt af sproglig karakter.  
Studienævnet godkendte de  foretagne ændringer og  delegerede  yderlig  redakti-
onel tilretning til SB og BSN. 
SB og BSN er ansvarlige for de sidste opdateringer og distribuerer de opdaterede 
retningslinjer.  

 

Punkt 8 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 semesterbeskrivel-
ser 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) 

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


 

BA jur. STO 2020 (3.-5. semester) 
Cand.jur. 2022 (1. semester) 
Cand.jur. 2020 (3. semester) 

Referat Studienævnet gennemgik semesterbeskrivelserne. Enkelte ændringer foretages  af 
sekretariatet, bl.a. er der anført interne noter/kommentar, som naturligvis skal ta-
ges ud af semesterbeskrivelserne.   
Formanden (JL) og studieleder (LLM) undersøger behovet for at  nedsætte en task-
force vedr. opgørelser af ECTS-deklarationerne samt en eventuelt større gennem-
sigtighed for de studerende hvad angår semesterbeskrivelserne.  
Punktet drøftes igen på næste møde (1. juli) med tilretning udført af t af task force. 

 

Punkt 9 Orientering fra Studienævnsformanden (15 min) 
Sagsfremstilling A. Opfølgning på punktet om optagelse af grønlandske og færøske studerende 

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

Indstilling  
Referat A: Ifølge Uddannelsesjura og sekretariat er det ikke, jf. gældende regler, tilladt at 

kræve sprogtest til grønlandske og færøske studerende. 
 
B: Under nuværende hensyn til set-up ift. ItxFlex, er det ikke muligt at få adgang til 
Karnov. 
Det undersøges, om der er andre muligheder – herunder også, om adgang til Rets-
information, Karnov og lign.  
Der var lige divergerende holdninger i forhold til at skulle give adgang, da det også 
kan komme til at virke stressende på de studerende, da der kan være en forvent-
ning om, at de anvender fx Karnov og retsinfo, hvis de har adgangen.  
Samtidig var der lidt uenighed om, hvorvidt det er muligt at tilgå dele af nettet til 
skriftlige stedprøver.  
Punktet skal undersøges nærmere og drøftes igen på næste møde.  
 
C: JL bestræber sig på, at der til efteråret afvikles en ”ud-af-huset” dag, hvor også 
nye medlemmer deltager. Kvalitetssikring, årshjul mv skal drøftes. JL og sekretariat 
finder en dato og planlægger arrangementet. 

 

Punkt 10 Eventuelt (5 min) 
Sagsfremstilling  
Indstilling  
Referat Intet at referere. 

 

Punkt 11 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. 

Referat JL rundspørger nævnets medlemmer: Skal alle høres/bordet rundt?  JL afbryder, 
hvis emnet belyst tilstrækkeligt – opleves det som indgribende? Er tidsplan på dags-
ordenen en fordel? JL foreslår selv helt specifik tidsangivelse for hvert punkt (fx kl. 
9.-9.15). 
Studienævnet enige om at alle ikke behøver at blive hørt på hvert punkt, men at 
markering ved håndsoprækning er tilstrækkeligt, at tidsangivelse på hvert enkelt 
punkt er godt, at mødestruktur var god. Foreslag om, at  der udføres afstemninger 
ved alle beslutningspunkter og at  stemmetalsfordelingen anføres til referat. JL tog 
til efterretning.    
LLM: Tilhænger af stram tidsstyring, som den, der udførtes på dette møde.  
LLM: VIP-repræsentanterne i SN skal være opsøgende i forhold til besættelse af for-
mandsposten og evt. nye medlemmer af SN, da JL alene vil være formand frem til 
december. JL oplyste, at oversigt over medlemmer og valgperiode er under udar-
bejdelse, og så snart det er klar vil det blive delt med SN.  

 
 
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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