
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Referat af studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet, 
torsdag den 11. august 2022 kl. 09.00, Fibigerstræde 4, lokale 106.  

Deltagere i mødet:  

Videnskabeligt personale: Sten Bønsing (SB), Jesper Lindholm (JL, formand) Birgit Feldtmann (BFE), Tanja 

Kammersgaard Christensen (TKC). 

Studenterrepræsentanter: Kristian Lykke Kristensen (KLK), Mie Frederikke Jensen (MFJ). 

Studiesekretariat: Birte Solvej Neve (BSN/observatør), Hanne Kragh (HK) – 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  
Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

Dagsorden blev godkendt med følgende kommentarer: 
• Der mangler et ”ikke” i sagsfremstillingen til ansøgning 2. 
• JL meddelte, at punkt 9 stk B slettes.  

 
Kort opfølgning fra seneste møder: 

• JL orienterede om, at der grundet travlhed endnu ikke er udsendt  indkal-
delse til arbejdsgruppen om studiemiljø, som besluttet på juli 2022-mødet. 
Indkaldelse udsendes snarest af JL. Frist for afrapportering er oktober-mø-
det.  

 
• En justering af evalueringsspørgeskemaer til de studerende vedrørende 

fag- og semesterevaluering har tidligere været diskuteret i SN, hvor det 
blev besluttet, at en sekretariatsarbejdsgruppe skulle komme med udkast 
til reviderede spørgeskemaer, der fortsat ville overholde kvalitetssikrings-
standarderne. Formålet var bl.a. en forsimpling af spørgeskemaerne mhp. 
øget svarprocent fra de studerende, og også en præcisering af formålet 
med spørgeskemaerne mhp. større ”beskyttelse” af undervisernes integri-
tet. Grundet stor travlhed i sekretariatet pga. en snarligt kommende ud-
dannelsesevalueringsproces og en mulig kommende akkrediteringsproces, 
har JL og JAT besluttet  at udskyde revideringen af spørgeskemaerne til et 
senere tidspunkt.De eksisterende  spørgeskemaer anvendes derfor indtil 
videre.  
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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 
Referat Referatet blev foreløbigt godkendt.  

Det blev besluttet, at der er mulighed for at komme med kommentarer til referatet 
til og med mandag i næste uge, grundet den sene udsendelse af referatet. 
 
KLK bemærkede på mødet, at han under punkt 8 (pensum i markedsret)er citeret 
for at sige, at ”tvungne afleveringer ikke er fremmende for faglig deltagelse i faget.” 
Han vil gerne have sætningen ændret til  ”tvungne afleveringer ikke er nødvendig-
vis fremmende for faglig deltagelse i faget.” Ændringen tilføjes.  
Ved udløbet af den forlængede tidsfrist er der ikke indkommet yderligere kommen-
tarer til referatet, hvorfor det anses som godkendt. 

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

 

 

Punkt 3 Dispensation og meritsager (lukket punkt): 9.10-9.55 (45 min):  
5 min PAUSE 

Punkt 4 Alternativer til stedprøver (Hal eksamener): 10.00-10.20 (20 min) 
Sagsfremstilling Udskudt punkt fra mødet den 1. juli 2022.  

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.   
På sidste møde blev det besluttet, at der skulle rettes kontakt til andre universite-
ter for at høre, hvordan de afvikler skriftlig eksamen i form af stedprøver. Der blev 
truffet beslutning om, at:  

- BFE kontakter SDU & AU 
- SB kontakter KU og  
- TKC kontakter CBS 

 
Indstilling Det indstilles, at Studienævnet drøfter mulige alternative eksamensformer til sted-

prøver i haller baseret på erfaringer fra andre universiteter. 
Bilag Bilag 4: Mail fra Sten Bønsing 

Bilag 5: Mulige eksamensformer på AAU 
Referat SB fortalte, at KU ikke har afskaffet skriftlige stedprøver. Efter KU flyttede lokation, 

har de nu kapacitet til at afholde skriftlige eksamener på campus.  
BFE fortalte, at AU under Corona lavede ad-hoc løsninger, men de overvejer ikke at 
afskaffe skriftlige stedprøver. På SDU afvikler de også stadig skriftlige stedprøver, 
bla. i Strafferet og formueret. BFE fortalte, at ingen af institutionerne overvejer at 
afskaffe skriftlige stedprøver.  
TKC fortalte, at CBS ikke har afskaffet skriftlige stedprøver. JL konkluderede, at de 
andre institutioner synes at have gjort og fortsat gør lige som AAU/Jura.  



 

Ifølge JL spurgte studienævnet, om der kan være andre eksamensformer, som 
kunne være relevante, jf vedlagte bilag om de forskellige eksamensformer. Studie-
nævnet diskuterede herefter fordele og ulemper ved  48 timers hjemmeeksa-
men. ,24 timers hjemmeeksamen, projekteksamen og synopsis-eksamen.   
. Der var enighed om at bede de fagansvarlige om at tænke i alternativer til sted-
prøver ved en mulig kommende nedlukning grundet COVID 19. Da tendensen på 
SSH er at gå bort fra skriftlige stedprøver, bl.a. af økonomiske årsager, bør alterna-
tiver ifølge JL desuden overvejes også på længere sigt, hvis det fagligt og pædago-
gisk kan forsvares. Der var desuden enstemmig tilslutning til at få punktet på først-
kommende undervisermøde.  

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

Det blev besluttet, at JL orienterer de fagansvarlige om Studienævnets diskussion 
af punktet, samt at det sættes på dagsorden til lærermødet i næste uge. 

 

Punkt 5 Drøftelse af semesterbeskrivelser: 10.20-10.30 (10 min) 
Sagsfremstilling På mødet den 1. juli 2022 blev semesterbeskrivelserne godkendt, dog med eventu-

elle bemærkninger fra den nedsatte Task force. 
Indstilling  

Bilag Se juli mødet.  
Referat Task Forcen består af JAT, LLM og JL. Julie (vores kvalitetssikringsmedarbejder, 

JAT) påpeger, , at der er enkelte nye procedurer, som hun og sekretariatet (BTB) ser 
nærmere på med henblik på at sikre, at vi følger den bedst mulige praksis. Task for-
cen har ikke yderligere kommentarer til semsterbeskrivelserne.  

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

Punktet  lukkes og semesterbeskrivelserne anses for endeligt godkendt.  
JL og JAT følger op med SN efter behov hvad angår mulige procedure justeringer. 
identificeret af sekretariatet.  

 

Punkt 6 Code of conduct – inkl. vejledning krænkende adfærd: 10.30-10.45 (15 min) 
Sagsfremstilling På baggrund af Studieledermøde den 20/4-22 anmoder studieleder Liselotte Mad-

sen om, at nedenstående tekst tilføjes Juridisk Instituts Code of Conduct 
 
Uddrag af referat fra SL møde den 20/4-22: …… ” Punkt vedr. undersøgelse og re-
sultater i forhold til krænkende adfærd drøftes på dagens møde. Studielederne vil 
tage krænkende adfærd op på institutets medarbejdermøder, hvor dette er rele-
vant, og sikrer, at det kommunikeres, hvor de studerende kan henvende sig, hvis de 
får brug for hjælp. ” ……… 
 
Nultolerance-politik over for krænkende adfærd på AAU 
Et godt studie- og arbejdsmiljø er afhængig af en kultur præget af respektfuld ad-
færd og god omgangstone. Med udgangspunkt i dansk lovgivning og Aalborg Uni-
versitets egne politikker er der derfor en forventning til alle studerende og medar-
bejdere om, at der ikke foregår mobning, chikane, diskrimination og forskelsbe-
handling, at der ikke bruges trusler om vold og selvfølgelig ikke udøves vold. AAU 
har en nultolerancepolitik over for udøvelse af disse adfærdsformer – læs evt. mere 
her.  

https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=364012


 

Hvis studerende oplever krænkende adfærd eller er vidne til det, kan du henvende 
dig til en medarbejder på Juridisk Institut eller AAU Studie- og trivselsvejledning.  

Indstilling  

Bilag  Bilag 6: Code of conduct 
Referat BSN fortalte, at vi SKAL sikre, at de studerende får disse oplysninger. Det behøver 

ikke nødvendigvis være i Code of Conduct, men så skal det være et andet sted.  
JL spurgte om det kunne give mening, at der stod ”en medarbejder i sekretariatet”, 
så der står et konkret sted de kan henvende sig.  

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

Studienævnet godkendte ovenstående med den mulige tilføjelse , at medarbejde-
ren, som får henvendelsen, er forpligtet til at gå videre med sagen og i øvrigt at be-
handle den i fortrolighed. JL vil drøfte det med studielederen. Frist: September mø-
det.  

 

Punkt 7 Ansøgning om studieordningsændring: Forvaltningsret l (jura), Forvaltningsret 
(EJ) og Forvaltningsret ll (jura): 10:45-11.00 (15 min) 

Sagsfremstilling Fagansvarlige Sten Bønsing har ansøgt om ændringer til forvaltningsretsfagene.  
Indstilling Studienævnet drøfter og træffer beslutning om ansøgningen 
Bilag Bilag 7: Forvaltningsret l 

Bilag 8: Forvaltningsret EJ 
Bilag 9: Forvaltningsret ll 

Referat Studienævnet godkendte ansøgningen om ændringerne i forvaltningsretsfagene. 
Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

HK orienterer fagansvarlig og Lea, som håndterer studieordningsændringer i sekre-
tariatet 

 

Punkt 8 Ansøgning om pensumændring til Familie- og arveret 
Sagsfremstilling Den fagansvarlige har ansøgt studienævnet om at ændre pensum i faget fra efter-

året 2022, jvf bilag. 
Indstilling Det indstilles at SN godkender anmodningen fra den fagansvarlige, trods studie-

nævnets almindelige frist er overskredet. 
Bilag Bilag 10 
Referat Studienævnet godkendte ansøgningen om ændring i faget Familie/arveret. 
Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

HK orienterer fagansvarlig og Lea, som håndterer studieordningsændringer i sekre-
tariatet 

 

 

Punkt 9 Orientering fra Studienævnsformanden: 11.00-11.10 (10 min) 
Sagsfremstilling A. I foråret 2022 har AAU Studie- og trivselsvejledning gennemført den 3. op-

søgende indsats, hvor frafaldstruede studerende, i samarbejde med 

https://www.studerende.aau.dk/studie-trivselsvejledning/kontakt/


 

studierne, får tilbudt en telefonisk studie- og trivselssamtale. I bilaget er 
rapporten, der er udarbejdet på baggrund af indsatsen. 

B. Orientering om Alumneindsats (slettes) 
C. Aftagerpanelet for jura har godkendt referatet for aftagerpanelmødet som 

var på dagsorden på studienævnsmødet i juli. 
Indstilling  
Referat JL orienterede om, at vi ikke deltager i den ovenstående rapport, men at vi har en 

tilsvarende procedure  på juridisk institut. BSN fortalte, at det giver en tryghed for 
de studerende om, at de ikke skal forholde sig til flere instanser på universitetet, 
når det gælder samtale om frafald mv.  
 

Bilag Bilag 11: Rapport fra Studie- og trivselsvejledning 
 

Punkt 10 Eventuelt: 11.10-11.20 (10 min) 
Sagsfremstilling  
Indstilling  
Referat A: KLK forespurgte, om undervisningsskemaerne kan offentliggøres noget før – 

altså tidligere end de nuværende 3 uger før studiestart grundet forskellige omstæn-
digheder. BSN og HK meddelte, at der adskillige grunde til, at det ikke kan meldes 
ud tidligere, bla. pga lokaleplanlægning på AAU generelt. BSN meddelte, at sekreta-
riatet gerne vil kigge på det igen og se, hvad der kan gøres for at imødekomme øn-
sket. 
B: MFJ forespurgte, om man kunne lade være med at benævne undervisningsgan-
gene med tal i CalMoodle, da det genererer de studerende, at tallene ender med at 
komme i vilkårlig rækkefølge grundet aflysninger/sygdom mv. BFE forklarede, at 
der kan være udfordring med at undgå tal, hvis der er flere undervisere på faget. 
Studienævnet besluttede, at sekretariatet vil drøfte muligheden for at afhjælpe 
problemet og finde en løsning herpå. 
C: TKC forespurgte om referatet kan sendes ud til instituttet, når det er blevet god-
kendt. JL fortalte, at det vil han drøfte med sekretariatet. 

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

A. BSN sætter det på dagsorden til næste sekretariatsmøde. 
B: BSN sætter det på dagsorden til næste sekretariatsmøde. 
C: HK sender link til det godkendte referat ud til Instituttets ansatte 

 
 

Punkt 11 Evaluering af dagens møde: 11.30-11.30 (10 min)  
Sagsfremstilling Kort refleksion om dagens møde 
Indstilling Studienævnets medlemmer bedes om eventuelle refleksioner om afvikling af da-

gens møde. 
Referat  Studievejlederne og BFE bekræftede, at det er dejligt, at der er afsat en ekstra halv 

time til mødet for at sikre, at der er god tid til gennemgang – i særdeleshed af 
dispensationssagerne. BFE bekræftede en god mødeledelse.  

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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