
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

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

Du bør læse følgende: Bilag på Moodle. 

Inviterede medlemmer: Liselotte Madsen (LLM), Sten Bønsing (SB), Birte Solvej Neve (BSN/observatør), Je-
sper Lindholm (JL) Karen Sofie Vejen Jørgensen (KSVJ), Birgit Feldtmann (BFE), Studievejleder Cecilie 
Gøthgen Madsen (observant), Kristian Lykke Kristensen (KLK), Mie Frederikke Jensen (MFJ), Andreas Kam-
strup Tornbo (AKT), Tanja Kammersgaard Christensen (TKC). 

 

Studienævnsformand indleder mødet med en kort opfølgning på tidligere møder. 

Punkt 1 Godkendelse af endelig dagsorden: 9.00-9.05 (5 min) 
Sagsfremstilling Dagsorden skal godkendes af Studienævnet. 
Indstilling Det indstilles, at dagsordenen godkendes af Studienævnet. 
Bilag Dagsorden 
Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

 

 

Punkt 2 Godkendelse af referat fra mødet den 1.juni 2022: 9.05-9.10 (5 min)   
Sagsfremstilling Godkendelse af referat fra foregående studienævnsmøde. 
Indstilling Det indstilles, at Studienævnet godkender referatet. 
Bilag Referat fra mødet 
Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

 

 

Punkt 3 Dispensation og meritsager (lukket punkt): 9.10-9.50 (40 min) 
 

Punkt 4 Evalueringer forår 2022: 9.50-10.10 (20 min) 
Sagsfremstilling Studienævnsformand bedes sikre, at evaluering af studieaktiviteter (undervisnings- 

og semesterevalueringer) for F2022 herunder evaluering af studiemiljø (bilag) be-
handles i Studienævnet. 

Indstilling Indstilling: 
Studienævnsformand bedes sikre, at evalueringsresultater for F2022 herunder eva-
luering af studiemiljø behandles (bilag) i studienævnet i henhold til Plan for evalue-
ring på Juridisk Institut (Bilag 7) 
 

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



 

Udklip fra Bilag 7 s. 2: Behandling af indkomne svar:  
Studienævnet behandler evalueringsrapport på førstkommende studienævnsmøde 
og drøfter eventuelle ændringstiltag vedr. studieaktiviteternes planlægning, gen-
nemførelse, indhold, undervisnings- og prøveform mv. Det sikres hermed, at evalue-
ringsresultaterne systematisk inddrages i planlægningen af det kommende seme-
ster og i uddannelsens overordnede sammenhæng og progression. 
 
Principper og mindstekrav for gennemførelse og opfølgning på evalueringer med 
studerende findes i Principper for evalueringer med studerende (bilag 8).  

Bilag 6 (folder 
med evalueringer) 
 
Bilag 7 (plan for 
evaluering) 
 
Bilag 8 (principper 
for evaluering) 

• Undervisnings- og semesterevaluering for 2., 4. og 6. semester erhvervsjura 
• Undervisnings- og semesterevaluering for 2., 4. og 6. semester jura 
• Tilbagemeldinger fra de fagansvarlige på undervisningsevalueringen (feed-

back vedr. både jura og erhvervsjura) 
• Uddannelsesevaluering for HA.jur 
• Uddannelsesevaluering for Cand.merc.jur 
• Dimittendundersøgelse erhvervsjura 
• Valgfag  
• Uddannelsesrapport og dimittend 
• Studiemiljø 2. – 8. semester 

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

 

 

 

Punkt 5 Alternativer til stedprøver (Hal eksamener): 10.10-10.25 (15 min) 
Sagsfremstilling I tilfælde af fremtidige nedlukninger grundet COVID 19 er det ønskværdigt at have 

alternativer på plads til hal-eksaminer. Dette er Studielederens konklusion efter ad-
hoc løsningerne under COVID 19 nedlukningerne, som ikke fungerede efter hensig-
ten.   

Indstilling Det indstilles, at Studienævnet drøfter mulige alternative eksamensformer til sted-
prøver i haller.     

Bilag Ingen bilag 
Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

 

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

 

 

 

 



 

Punkt 6 Opfølgning på semesterbeskrivelser, som blev behandlet på studienævnsmøde 1. 
juni 2022: 10.25-10.35 (10 min) 

Sagsfremstilling På studienævnsmødet d. 1. juni blev det besluttet at nedsætte en task force med 
henblik på at opklare, om semesterbeskrivelserne lever op til de formkrav, som 
kræves ifm. kvalitetssikringsarbejdet. Der redegøres for arbejdet hermed.   

Indstilling Det indstilles, at Studienævnet godkender semesterbeskrivelserne på det forelig-
gende grundlag 

Bilag 9  Folder med semesterbeskrivelser 
Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

 

 

Punkt 7 Aftagerpanelmøder: 10.35-10.40 (5 min) 
Sagsfremstilling Studienævnet skal følge op på aftagerpanelets drøftelser med institutledelsen. 
Indstilling Studienævnet drøfter aftagerpanelets kommentarer og anbefalinger og træffe be-

slutninger om opfølgning. 
Bilag 10 og 11 Referater fra møde med henholdsvis jura og erhvervsjuras aftagerpanel 
Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

 

  

Punkt 8 Pensum i Markedsret: 10.40-10.45 (5 min) 
Sagsfremstilling Opfølgning på ansøgning fra Marie Jull Sørensen vedr afleveringsopgaver i Mar-

kedsret, som blev behandlet på studienævnsmøder 2. maj og 1. juni 2022 
Indstilling  
Bilag 12 Mail fra Marie med svar på opfølgende spørgsmål 
Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

 

 

 

Punkt 9 Orientering fra Studienævnsformanden: 10.45-10.55 (10 min) 
Sagsfremstilling A. Program for studiestartsdagen 

B: Orientering om AAU Alumne 
C: Opfølgning på punkt om anvendelse af Karnov til eksamen fra studienævnsmøde 
den 1. juni 2022 
D: Orientering om årsberetning fra Juras censorformandskab 
E: Reviderede retningslinjer om dispensationer 
F: Orientering om studienævnets medlemmer og valgperiode 

Indstilling  
Bilag Bilag 13: Program for studiestartsdagen 

Bilag 14: Årsberetning fra juras censorformandskab 
Bilag 15: Medlemsoversigt 



 

 

Punkt 10 Eventuelt: 10.55-11.00 (5 min) 
Sagsfremstilling  
Indstilling  
Bilag  
Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

 

 
 

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. 
Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

 

 

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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