
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn ved Aalborg 
Universitet, mandag den 10. oktober 2022 kl. 09.30-12.00, Aalborg Kongres og 
kulturcenter. Mødet efterfølges af Studienævnsseminar fra kl. 13-16:45.  

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, Christina Kops Jensen og Julie Ahlstrøm Tougaard 

Da der er mange punkter på mødet, forudsættes det, at medlemmerne har læst bilagene, og at drøftel-
serne under de enkelte punkter derfor kan foregå uden længere fremlæggelser, men reduceres til opklaring 
af mulige spørgsmål inden beslutning/afrunding. 

Punkt 1 Godkendelse af endelig dagsorden: 9.30-9.35 (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. september 2022: 9.35-9.35 (0 min)   
Sagsfremstilling Godkendelse af referat fra foregående studienævnsmøde. 
Indstilling Det indstilles, at Studienævnet godkender referatet. Af hensyn til en stram tidsplan 

for mødet og det efterfølgende seminar, bedes SN-medlemmerne forud for mødet 
indikere skriftligt til formanden, hvilke ændringer, de måtte ønske i referatet.   

Bilag Referat fra mødet 
Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

 

 

Punkt 3 Dispensation og meritsager (lukket punkt): 9.35-10.40 (65 minutter)   
Generelt om stu-
dienævnets prak-
sis 

Uddannelsesjura har ifm. en klagesag anmodet SN om at præcisere kriterier for af-
gørelser af dispensationssager. Følgende tekst, som SN har godkendt ifm. den kon-
krete sag, foreslås derfor at indgå i alle dispensationssager: ”Ifølge fast praksis be-
handles dispensationssager begrundet i usædvanlige forhold i Juridisk Studienævn 
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på den måde, at der i hver enkelt sag foretages en konkret og individuel vurdering 
af indholdet af de fremsendte dispensationsansøgninger. Det vurderes således, om 
der i den konkrete sag og for den pågældende studerende er tale om usædvanlige 
forhold. Disse forhold kan eksempelvis udgøres af sygdom, dødsfald, graviditet mv., 
der er relateret til den individuelle ansøger og den relevante periode, som ansøg-
ningen drejer sig om. De usædvanlige forhold skal derudover være dokumenteret i 
form af f.eks. lægeerklæringer, attester mv., eventuelt indhentet efter forholdet. 
Disse skal fremsendes til studienævnet sammen med den studerendes ansøgning 
om dispensation. Eksempler på dokumentation kan være lægeerklæring/friattest 
fra læge, udtalelse fra speciallæge, udskrift af e-journal, gerne suppleret af en rede-
gørelse fra den studerende om, hvordan forholdet har indvirket og vil indvirke på 
studieaktiviteten. Er der ikke vedlagt dokumentation til den studerendes dispensa-
tionsansøgning, vil den studerende blive bedt om at fremsende den dokumenta-
tion, der ligger til grund for ansøgningen, så studienævnet kan træffe en afgørelse 
på et oplyst grundlag. Hvis den studerende ikke er i stand til at fremskaffe doku-
mentation, træffer studienævnet afgørelsen på det foreliggende grundlag. Studie-
nævnet kan efter omstændighederne anse COVID-19 relaterede tilfælde som 
”usædvanlige forhold”, der ifølge eksamensbekendtgørelsen kan føre til dispensa-
tion. Ifølge ”Vejledning til behandling af dispensationer på Aalborg Universitet” 
(AAU Håndbogen) skal sådanne usædvanlige forhold dokumenteres. Der henvises i 
øvrigt til netop ”Vejledning til behandling af dispensationer på Aalborg Universitet” 
(AAU Håndbogen): https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=337558” 
 
Indstilling: Studienævnet bedes godkende forslaget 
 

  
 

Punkt 4 Beslutning: Studienævnets årshjul: 10.40-10.45 (5 min) 
Sagsfremstilling Studienævnsformanden fremlægger kort Studienævnets årshjul til vedtagelse. Det 

forudsættes, at det kan vedtages uden større drøftelse, da det er et nyttigt arbejds-
redskab, der vedtages en gang årligt, og som SN i øvrigt kan justere efter behov. 
Det nærmere indhold beskrives i øvrigt mere detaljeret på seminaret, der følger ef-
ter SN-mødet i dag.  

Indstilling Studienævnet har læst årshjulet og vedtager uden større drøftelse. 

Bilag Bilag 14: Årshjul 
Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

 

 

Punkt 5 Beslutning: Ny studieordning til cand.merc.jur: 10.45-11.20 (35 min) 
Sagsfremstilling Studieleder Sten Bønsing præsenterer udkastet til ny studieordning. 
Indstilling Studienævnet drøfter og vedtager forslaget 
Bilag Bilag 15: Udkast til studieordning + feedback fra aftagerpanel 

 

https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=337558


 

 

Punkt 6 Beslutning: Pensumændring til faget Persondataret: 11.20-11.25 (5 min) 
Sagsfremstilling Fagansvarlig, Tanja Kammergaard Christensen, ansøger om pensumændring i valg-

faget Persondataret.  
Indstilling Studienævnet beslutter om forslaget til pensumændring kan godkendes 
Bilag  Bilag 16: Mail fra Tanja Kammersgaard Christensen 
Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

 

 

 

Punkt 7 Beslutning: Ansøgning om studieordningsændring i økonomistyring : 11.25- 11.30 
(5 min) 

Sagsfremstilling Underviser Niels J.J. Lennon ansøger om en mindre ændring i modulbeskrivelsen på 
faget Økonomistyring.  

Indstilling Studienævnet beslutter om forslaget til ændring kan godkendes 
Bilag Bilag 17: Mail fra Niels J.J. Lennon 

 

Punkt 8 Drøftelse af muligt ”loft” på valgfag: 11.30-11.45 (15 min) 
Sagsfremstilling Studieleder har bedt Studienævnet drøfte spørgsmålet om, hvorvidt vi bør sætte 

antalsmæssigt loft på vores valgfag på kandidatuddannelsen. Baggrunden herfor er 
at visse valgfag af forskellig grunde har betydelig større søgning fra de studerendes 
side end andre, hvilket bl.a. resulterer i, at færre valgfag bliver oprettet.  

Indstilling Studienævnet bedes drøfte problemstillingen med udgangspunkt i et konkret op-
læg på mødet. Drøftelserne vil oplyse Studielederens videre overvejelser.  

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

 

 

Punkt 9 Orientering fra Studienævnsformanden: 11.45-12.00 (20 min) 
Sagsfremstilling A. Studienævnsformand følger kort op  på tidligere møder. 

B. Rapportering fra arbejdsgruppen om de studerendes studiemiljø.  
C. Spørgeskemaundersøgelse fra rektorat: baselineundersøgelse af digitalise-

ring og uddannelse. SN’s medlemmer skal udfylde skemaet hurtigst muligt 
og bekræfte til Hanne Kragh, at det er sket. Link til spørgeskema fremsen-
des efter frigivelse d. 4. oktober 2022.      

D. Kort præsentation af en analyse om sammenhæng mellem beskæftigelse- 
studiejob og karaktergennemsnit gennemført af rektoratet (se bilag). 

E. Orientering om ny eksamensordning, herunder om særlige vilkår (se bilag) 
F. Orientering om valg til SN (se bilag). 

 



 

 
Indstilling  
Bilag C: Bilag 18: Spørgeskemaundersøgelse 

D: Bilag 19: Præsentation 
E: Bilag 20: Eksamensordning  
F: Bilag 21: Orientering om valg 

 

Punkt 10 Eventuelt: (10 min). Punktet udgår af hensyn til dagens seminar. Hvis SN medlem-
merne har punkter, de ønsker taget op her, kan de fremsende dem på forhånd til 
SN-formanden, som vurdere, om de kan vente til næste møde eller skal deles 
skriftligt inden da.   

Sagsfremstilling  
Indstilling  
Bilag  
Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

 

 
 

Punkt 11 Evaluering af dagens møde:  Punktet udgår af hensyn til dagens seminar. Evalue-
ringspunkter om mødet kan tilsendes formanden skriftligt. De vil i givet fald indgå 
som orientering på næste 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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