
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Referat af studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet, 
torsdag den 1. september 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), Andreas Kamstrup Tornbo (AKT). 

Studiesekretariat: Hanne Kragh (HK) – referent. 

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

Afbud: Mie Frederikke Jensen, Birte Neve 

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) 

Ændring til dagsorden: Dispensationsansøgning nr. 2 på dagsorden er trukket til-
bage og blev derfor ikke behandlet. 
 

 

Punkt 2 Godkendelse af referat fra mødet den 16. august 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) 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Punkt 3 Dispensation og meritsager (lukket punkt): 9.10 – 9.30 (20 min):  
 

Punkt 4 Ansøgning om ændring til modulbeskrivelsen Samfundsøkonomi l og ll: Kl. 9.30 – 
9.45 (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 
længere er samlæst med Statsorganerne (hvor introen ellers ligger (for juristerne). 
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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 

Referat Samfundsøkonomi l:  
Studienævnet udtrykte forståelse for, at PBL-introduktionen ikke nødvendigvis har 
været placeret korrekt på Samfundsøkonomi.  
 
 JL informerede om drøftelserne med fagansvarlig på Juridisk metode, Carsten 
Munk-Hansen, og læringskonsulent Line Bune Juhl om at placere PBL introduktio-
nen i Juridisk metode. Studienævnet besluttede at imødekomme ansøgningen om 
at flytte PBL introduktionen fra Samfundsøkonomi til et andet fag. Ændringerne kan 
dog først træde i kraft fra efteråret 2023.  
 
Samfundsøkonomi ll:  
Studienævnet udtrykte bekymring for brugen af mobiltelefoner, da der vil være for 
stor risiko for eksamenssnyd, jf. Juridisk Instituts retningslinjer for eksamener pkt. 
3.7. Det blev foreslået at ændre rammen og dermed eksamen fra stedprøve til en 
hjemmeprøve. Studienævnet besluttede at give afslag på ansøgningen, men at JL 
vil tage en drøftelse med fagansvarlig Pernille Gjerløv-Juel om mulig ændring af ek-
samensformen. 

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

Samfundsøkonomi l:  
JL diskuterer den konkrete placering af PBL-introduktionen på et samlæst fag på 1. 
semester med relevante personer.  Det tilstræbes at skabe en sammenhæng med 
EU-rets projekt på 2. semester. JL laver en orientering til studienævnsmødet i okto-
ber. HK giver svar til fagansvarlige Pernille Gjerløv-Juel på ansøgningen med effekt 
fra efterår 2023. 
 
Samfundsøkonomi ll: JL tager en drøftelse med den fagansvarlig Pernille Gjerløv-
Juel vedrørende mulig ændring af eksamensformen. 

 

Punkt 5 Årsberetning fra det erhvervsøkonomiske censorkorps: 9.45 – 9.55 (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 
Referat JL fastslog, at de centrale punkter i beretninger og andre lignende dokumenter 

fremadrettet vil blive identificeret på forhånd til nærmere drøftelse i studienævnet. 
De centrale punkter vil enten fremgå af sagsfremstillingen i dagsordenen eller som 
en mundtlig fremstilling af punktet på mødet. Identifikationen af punkter foretages 
af studienævnsformanden eller et andet menigt medlem.  
Studienævnet drøftede årsberetningen. Studienævnet noterede, at det erhvervs-
økonomiske censorkorps bl.a. har bemærkninger på følgende punkter: at det er 



 

ønskværdigt, at  vi snarest muligt vender tilbage til normal eksamensafvikling efter 
Coronanedlukning. Det er studienævnets opfattelse at eksamensafviklingen på nu-
værende tidspunkt svarer til situationen før Corona. Censorkorpset påpeger desu-
den at læringsmålene ikke i tilstrækkelig grad opfattes som inddraget i eksamener. I 
forhold til sidstnævnte bemærkede studienævnsmedlemmerne, at der på Juridisk 
Instituts uddannelser pågår et stort arbejde med løbende at gøre studerende be-
kendte med læringsmålene.  

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

Studienævnet har taget censorkorpsets bemærkninger til efterretning og fastholder 
krav til undervisere om, at studerende skal være fortrolige med læringsmålene i fa-
gene. Studienævnet vurderer at der ikke er behov for yderligere opfølgning.  

 

Punkt 6 Præsentation af fakultetsberetningen fra SSH: 9.55 – 10.10 (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 

Referat JL fastslog, at de centrale punkter i beretninger og andre lignende dokumenter 
fremadrettet vil blive identificeret på forhånd til nærmere drøftelse i studienævnet. 
De centrale punkter vil enten fremgå af sagsfremstillingen i dagsordenen eller som 
en mundtlig fremstilling af punktet på mødet. Identifikationen af punkter foretages 
af studienævnsformanden eller et andet menigt medlem.  
Studienævnet drøftede forskellige forhold i beretningen – herunder: VIP/D-VIP ra-
tio på erhvervsjura, frafaldsproblematikken og den minimale overskridelse af gen-
nemsnitsnitlig normerede studietid på ha.jur, jf. sidste års nøgletal. Julie forklarede, 
at de drøftede forhold ikke er af kritisk karakter og er blevet behandlet i sekretaria-
tet. Studienævnet konkluderede derfor, at ikke er behov for yderligere opfølgning.  

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

Ingen opfølgning – se ovenfor. 

 

Punkt 7 Ændring i pensum for faget Virksomhedsoverdragelse 10.10-10.15 (5 min) 
Sagsfremstilling Fagansvarlige Gitte Søgaard ansøger Studienævnet om udvidelse af pensum til valg-

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



 

Referat Studienævnet noterede, at foreslåede ændring ikke medfører ændringer i ECTS-de-
klarationen for faget og besluttede på den baggrund at imødekomme den fagan-
svarliges ansøgning. 

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

HK orienterer fagansvarlige om Studienævnets beslutning efter mødet. 

 

Punkt 8 Orientering fra Studienævnsformanden: 10.15-10.30 (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  
Referat A. HK forklarede om hvorfor sekretariatet får vanskeligt ved at offentliggøre 

semesterskemaer tidligere end de 3 uger, som er praksis nu. Årsagerne er: 
ITS afdelingen åbner tidligst op for skemaer den 15. i måneden forinden. 
Juridisk Institut anmoder dog hvert år om   at få manuelt lukket op for ske-
maerne, så de kan komme ud 3 uger før. Det er dog i særdeleshed ansæt-
telser af undervisere, som gør at vi ikke kan offentliggøre skemaerne endnu 
tidligere. Studiet ønsker ikke at offentliggøre skemaerne før at ansættel-
serne er på plads, da det vil skabe rigtig mange ændringer i skemaerne ef-
terfølgende. Det meddeles, at det ikke er lokalefordelingen som giver ud-
fordringer.  

B. Code of Conduct videreformidles til de studerende i forbindelse med den 
aktuelle semesterstart. Fra næste semester kommer de ud med semester-
starts-emails – inden semesteret går i gang. 

C. JL og AKT har netop indkaldt til task force møde i den kommende tid. Punk-
tet behandles på oktober mødet.  

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

Se ovenfor i referatet. 

 

 

 

Punkt 9 Eventuelt: 10.30-10.40 (10 min) 
Sagsfremstilling A. BFE fortalte, at hun har været indstillet til den Nationale Undervisningspris, 

men at desværre ikke vandt.  
B. JL orienterede Studienævnet om, at SB er indtrådt som studieleder og vice-

institutleder indtil der findes en permanent løsning.  
C. TKC fortalte, at DJØF iværksætter drøftelser om underviseres situation i 

forhold til anonyme evalueringer.  



 

Indstilling  
Bilag  
Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

 

 
 

Punkt 10 Evaluering af dagens møde: 10.40-10.50 (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) 

JL forklarede, at han eller en anden i studienævnet fremadrettet laver pejlemærker 
til diskussion på baggrund af de større rapporter Studienævnet modtager, som 
nævnt ovenfor.  

 

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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