
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn ved Aalborg 
Universitet, torsdag den 1. september 2022 kl. 09.00-11.30, Fibigerstræde 4, lo-
kale 106.  

Du bør læse følgende: Bilag på Moodle. 

Inviterede:  

Videnskabeligt personale: Sten Bønsing (SB, Konstitueret Studieleder), Jesper Lindholm (JL, formand) Birgit 
Feldtmann (BFE), Tanja Kammersgaard Christensen (TKC). Studenterrepræsentanter: Kristian Lykke Kristen-
sen (KLK), Mie Frederikke Jensen (MFJ), Andreas Kamstrup Tornbo (AKT, næstformand). Studiesekretariat: 
Birte Solvej Neve (BSN/observatør), Hanne Kragh (HK/referent). Observatører: Studievejledere Cecilie 
Gøthgen Madsen/Terese Helena Sophia Lomholtz. 

Afbud: Mie Frederikke Jensen.   

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.juli 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): (20 min):  
 

Punkt 4 Ansøgning om ændring til modulbeskrivelsen Samfundsøkonomi l og ll (15 min) 
Sagsfremstilling Studienævnet har modtaget 2 ansøgninger fra AAU Business school vedrørende 

ændringer til henholdsvis Samfundsøkonomi l og ll. I forhold til fjernelse af intro-
duktion til PBL i disse fag er udfordringen, at det er obligatorisk, at der ligger en in-
troduktion på 1. semester. Det er endt i Samfundsøkonomi I, fordi Erhvervsjura ikke 
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længere er samlæst med  Statsorganerne (hvor introen ellers ligger (for juristerne). 
Formanden fremlægger på mødet resultater af drøftelser om emnet med Studiele-
der og PBL- ansvarlige. 

Indstilling Studienævnet drøfter ansøgningerne.  

Bilag Bilag 3: Ansøgning om studieordningsændring til Samfundsøkonomi l 
Bilag 4: Ansøgning om studieordningsændring til Samfundsøkonomi ll 

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

 

 

Punkt 5 Årsberetning fra det erhvervsøkonomiske censorkorps (10 min) 
Sagsfremstilling Studienævnet er forpligtet til at behandle årsberetningen fra det erhvervsøkonomi-

ske censorkorps og træffe nødvendige foranstaltninger.  

Indstilling Studienævnet drøfter årsberetningen og træffer eventuelle foranstaltninger.  
Bilag  Bilag 5: Årsberetning 
Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

 

 

Punkt 6 Præsentation af fakultetsberetningen fra SSH (15 min) 
Sagsfremstilling Før sommeren blev fakultetsberetningerne præsenteret i direktionen. Formål er at 

samle op på de årlige kvalitetsopfølgninger, uddannelsesevalueringer og handlings-
planer for uddannelserne under det pågældende fakultet. Fakultetsberetningerne 
giver et samlet billede af uddannelsernes kvalitet samt en pejling på fakulteternes 
væsentligste styrker og udfordringer.  
Prorektor har på møde i RKU (Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling) opfordret til, 
at fakultetsberetningerne videreformidles til studienævnene, så de på den måde 
kan blive formidlet til de studerende på studienævnsmøde.  

Indstilling Studienævnet præsenteres for fakultetsberetningen og drøfter eventuelle tiltag. 
Bilag  Bilag 6 : Fakultetsberetning 

Bilag 7 : Fakultetsberetning – bilag 1 
Bilag 8 : Præsentation Uddannelsesberetning SSH 

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

 

 

Punkt 7 Ændring i pensum for faget Virksomhedsoverdragelse (5 min) 
Sagsfremstilling Fagansvarlige Gitte Søgaard ansøger Studienævnet om udvidelse af pensum til valg-

faget Virksomhedsoverdragelse. 
Indstilling Bilag 9: Mail fra fagansvarlig Gitte Søgaard 
Bilag  

 



 

 

Punkt 8 Orientering fra Studienævnsformanden: (15 min) 
Sagsfremstilling A. Opfølgning på punkt fra ”Eventuelt” fra KLK den 16. august om muligheden 

for tidligere offentliggørelse af undervisningsskema 
B. Videreformidling af Code of Conduct til de studerende samt opfølgning af 

punktet fra augustmødet.  
C. Orientering om Task Force vedrørende studiemiljø 

Indstilling  
Bilag  

 

Punkt 9 Eventuelt: (10 min) 
Sagsfremstilling  
Indstilling  
Bilag  
Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

 

 
 

Punkt 10 Evaluering af dagens møde: (10 min)  
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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