
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

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

Deltagere i mødet:  

Videnskabeligt personale: Sten Bønsing (SB), Jesper Lindholm (JL, formand) Birgit Feldtmann (BFE – via Te-

ams), Tanja Kammersgaard Christensen (TKC). 
Studenterrepræsentanter: Kristian Lykke Kristensen (KLK – via Teams), Mie Frederikke Jensen (MFJ). 
Studiesekretariat: Birte Solvej Neve (BSN/observatør), Birgitte Thomsen Bisgaard (referent). 

Studievejlederne: Cecilie Gøthgen Madsen og Terese Elena Sophia Lumholtz (observatører). 

Afbud: Andreas Kamstrup Tornbo og Liselotte Madsen. 

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 
Referat Dagsorden godkendt med ændringen, at Terese fremadrettet ligeledes skal fremgå. 

Julie A. Tougaard deltager i dagens møde mhp. kvalitetssikringsopgaver. Julie delta-
ger i de kommende møder. 
Afbud bedes fremadrettet meddelt pr mail til Hanne Kragh cc JLI. 

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt. 
deadline) 

Intet. 

 

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. 
Referat Referat godkendt med ændringen at den røde tekst under punkt 5, skal ændres til 

sort. 
JLI minder medlemmerne om at inddrage gennemlæsning af referat som en del af 
deres forberedelse. . 

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt. 
deadline) 

Hanne Kragh ændrer ovenfor anførte og uploader nyt referat på Moodle inden næ-
ste møde. 
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Punkt 3 Dispensation og meritsager (lukket punkt): 9.10-9.50 (40 min) 
Fremadrettede 
dokumenter og 
sagsfremstilling 

Opfølgning: 
Studienævnet traf beslutning om fremadrettet at vedlægge studiejournalerne som 
dokument til hver enkelt ansøgning for at sagerne oplyses fuldt ud.   
Det noteres dog i den forbindelse, at studieegnethed ikke indgår som hensyn i af-
gørelserne.  
Fremadrettet bedes sekretariatet angive hvilket resultat der vil følge af alm. praksis 
og angive, hvis der er tale om et tvivlstilfælde. Studienævnet har derefter et bedre 
oplyst grundlag at træffe beslutning på. 

 

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) 
 
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 

Referat JLI opridsede nedslag i de enkelte evalueringer  
Erhvervsjura: Desværre det typiske problem med lav svarprocent 9%, lavt timefor-
brug for de studerende, studerende er generelt tilfredse med indholdet af under-
visningen – herunder underviserne. Dimittendundersøgelse: Lav ledighed: 92% i 
job.  
Studiemiljø – særligt 8. sem.: Der er kritiske kommentarer særligt vedr. bygninger 
samt online undervisning. Sidstnævnte typisk relateret til COVID 19 nedlukning.  



 

Der skal gives tilbagemeldinger til de fagansvarlige TKS: Har brugt online EU-ret, der 
er sammenlæst på tværs af begge 2 semestre. De studerende, at ikke taget så godt 
imod online undervisning (60% besvar jura. ej 55%). Undervisningen afvikles igen 
med fysisk fremmøde. TKC uenig i at online undervisning pr. definition er dårligt.  
BFE: Vigtigt, at vi har en grundholdning om at ”One size dosn´t fit all”. I strafferet og 
straffeproces er undervisningen afviklet med 3 timers forelæsning efterfulgt af 1 
time selv-arbejde. Vigtigt, at der holdes fast i det faglige og metodefrihed.  
 
JL foreslår, at studiemiljøanmærkningerne kalder på etablering af arbejdsudvalg: 
Hvad er det væsentligste de studerende efterspørger og er der løsningsmulighe-
der?  
 

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt. 
deadline) 

Arbejdsgruppen vedr. studiemiljø nedsat med følgende medlemmer:  JL, KLK og 
MJF, studievejleder Terese Elena Sophia Lumholtz. JL spørger AKT om deltagelse i 
arbejdsgruppen (afbud til dagens møde). 
Arbejdsgruppen gennemgår væsentligste problemer og løsningsforslag hertil. 
FRIST: Oktober-mødet 
Ansvarlig: JL 
 
Forsøg på at højne svarprocenter: Tiltag i gang til efterårets evalueringer med stu-
denterambassadører. FRIST: Diskuteres igen på september mødet.  
 
Lavt timeforbrug – skal der gøres noget eller ikke? Hvad skal/kan der evt. gøres? 
Julie A. Tougaard og JL efterbehandler og punktet diskuteres evt. på et kommende 
møde, såfremt der er grundlag herfor.  

 

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 
Referat Kort indledende drøftelse. Beredskab til efteråret, såfremt Covid udvikler sig på ny.  
Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt. 
deadline) 

Punktet drøftes igen til mødet den 11. august 2022, hvor oversigt over alternative 
eksamensformer gøres tilgængelig .  
Studienævnet enige om, at der skal rettes kontakt til andre universiteter for at 
høre, hvordan de afvikler skriftlig eksamen. Truffet beslutning om, at  
BFE kontakter SDU & AU 
SB kontakter KU og  
TKC kontakter CBS 
samt fremsender notat til SN – deadline 3. august 2022 til Jesper Lindholm. 

 



 

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 
Referat JL oplyste, at der er dannet Task force med LLM, Julie A. Tougaard og JL.  

Semesterbeskrivelserne godkendes på dette møde, men med forbehold for efter-
følgende ændringer. 

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt. 
deadline) 

Semesterbeskrivelserne drøftes på mødet 11. august 2022 med bemærkninger fra 
Task force.  

 

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 
Referat JL gennemgik kommentarer og anbefalinger fra aftagerpanelerne, der bl.a. er obs 

på studiemiljø. Der er netop nedsat arbejdsgruppe netop hertil på dagens møde 
under punkt 4. 
Aftagerpanelerne arbejder på mulighed for hjemmearbejdsplads. 
JL orienterer om nyt STO cand.merc.jur. 
 
Aftagerpanelet oplyser, at jurastuderende er dygtige, men at de studerende til tider 
synes at usikre på at træffe afgørelse (”trykke på send”).  
Det er ikke Studienævnets opfattelse at det er en ny tendens. Det er de alm. betin-
gelser for nyuddannede. Det er AAU´s vigtigste opgave at sikre de studerendes fag-
lige niveau.   
Indstilling godkendes med bemærkning om, at det forudsætter at aftagerpaneler-
nes referater er godkendt.  

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt. 
deadline) 

Sikre at referaterne er godkendt i aftagerpanelerne.  
Ansvarlig: HK og JL.  
Deadline: august møde.    

  

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 
Referat Opfølgning på ansøgning om afleveringskrav på opgaver, for at kunne deltage i ek-

samen. Studienævnet drøftede fordele og ulemper. Udgangspunktet er, at pæda-
gogisk/didaktiske og faglige tiltag ligger hos fagansvarlige med behørigt hensyn til 



 

fagligt udkomme og den administrative afvikling. KLK bemærkede, at tvungne afle-
veringer ikke er nødvendigvis fremmende for faglig deltagelse i faget.  
Studienævnet traf beslutning om at afvikle tvungne afleveringer som pilotprojekt til 
efteråret 2023. Sekretariatet bidrager ikke med ressourcer i forbindelse med afle-
veringerne.   
Studienævnet stemte om forslaget med følgende udfald: Imod: 1, For: 4 
 

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt. 
deadline) 

Tvunge afleveringer afvikles som pilotprojekt efterår 2023.  
Sekretariatet undersøger om der skal søges dispensation fra studieordningen – SN 
møde september  
Marie Jull Sørensen er ansvarlig for evaluering. Primo F 2024 
SN formand (JL) meddeler beslutningen til Marie Jull Sørensen 

 

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

Kort intro ud fra bilaget. Der sigtes mod at give de studerende det bedst mulige af-
sæt for deres uddannelse.  
B: Orientering om AAU Alumne 
AAU har fået nyt alumne system, CRM, b.la. af hensyn til GDPR-reglerne. Gamle 
alumner har måttet genbekræfte for at forblive alumne. Mange har desværre ikke 
gjort dette, så man har skulle begynde forfra med at rekruttere medlemmer. Derfor 
er der øget opmærksom på at rekruttere både gamle og nye dimittender. I år har vi 
bl.a. lagt link på forside af law.aau.dk med link direkte til alumne tilmelding, LLM 
opfordrede nye dimittender til at melde sig ind til den nylige dimission og der er 
blevet sendt skriftlige invitationer til alumnenetværket. Derudover har alle kandi-
dater modtaget en flyer fra AAU alumni med deres eksamensbevis i e-boks. Der 
kommer flere tiltag i løbet af året, da alumnearbejdet også er et mål i vores målaf-
tale.  
C: Opfølgning på punkt om anvendelse af Karnov til eksamen fra studienævnsmøde 
den 1. juni 2022 
Af tekniske og administrative årsager er det ikke med den nuværende ordning og 
ressourcetildeling muligt at give adgang til Karnov under eksamen.  
D: Orientering om årsberetning fra Juras censorformandskab 
Årsberetningen indeholder bl.a. omtale af eksamensudfordringer under COVID 19 
perioden samt tabeller over karaktergennemsnit på jurauddannelserne. Der er en 
tendens mod stigende karakterer på juras uddannelser, også under Corona. Rap-
porten giver i øvrigt ikke anledning til kommentarer.  
E: Reviderede retningslinjer om dispensationer 
De på seneste møde diskuterede formateringsmæssige tilføjelser og ændringer er 
indarbejdet.  
F: Orientering om studienævnets medlemmer og valgperiode 
Der foreligger nu en oversigt over medlemmer og deres valgperiode i mødets bilag.  

Indstilling  
Bilag Bilag 13: Program for studiestartsdagen 

Bilag 14: Årsberetning fra juras censorformandskab 
Bilag 15: Medlemsoversigt 



 

Referat På grund af fremskreden tid,  orienteres medlemmerne efterfølgende om disse 
punkter pr. mail med anmodning om at medlemmerne vender retur, såfremt der er 
bemærkninger. 

 

Punkt 10 Eventuelt: 10.55-11.00 (5 min) 
Sagsfremstilling Intet. 
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) 

BFE og KLK synes det er godt med tidspunkter på dagsordenen – giver god møde-
struktur.  
TKC færre punkter, så det er realistisk at nå relevant diskussion på alle punkter. Al-
ternativt  udvidelse af mødernes varighed. SN-formand (JL) bemærkede, at i dagens 
møde var det udelukkende orienteringspunkterne i pkt. 9, der var udskilt til skrift-
lighed af hensyn til tiden. Juli-mødet var afsluttet 10 minutter før tid.     Tog dog til 
efterretning med effektuering af udvidet mødetid fra kommende 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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