
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn ved Aalborg 
Universitet, mandag den 14. november, 2022 kl. 11.00-13.45, Fibigerstræde 4, 
lokale 106. Der er frokost med sandwich kl. 11.45-12.05.  

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: Studievejleder Terese He-
lena Sophia Lomholtz. 

Afbud: Studievejleder Cecilie Gøthgen Madsen og Kristian Lykke Kristensen. 

 

Punkt 1 Godkendelse af endelig dagsorden: 11.00-11.05 (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 10. oktober 2022: 11.05-11.10 (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 Orientering: Fremlæggelse af STÅ prognose samt instituttets budget og regnskab: 
11.10-11.25 (15 min) 

Sagsfremstilling Orientering om STÅ prognosen samt fremlæggelse af regnskab og det  kommende 
års budget v/ Britt Justenlund. 

Indstilling Studienævnet drøfter orienteringen om STÅ prognosen og fremlæggelsen af regn-
skab og budget, og tager alle tre dele til efterretning.  

Bilag   STÅ-prognose, regnskab 2022, budget 2023.   

Juridisk Institut 
Fibigerstræde 4 
9220 Aalborg Ø 
Tlf. 99 40 80 31 
www.law.aau.dk 



 

 

Punkt 4 Dispensation og meritsager (lukket punkt): 11.25 -12.00 (35 min):  
 

Punkt 5 Drøftelse: Evaluering af EU Consumer Law 12.15-12.20 (5 min): 
Sagsfremstilling Studienævnet har modtaget evalueringer for dette fag.  
Indstilling Studienævnet bedes gennemgå evalueringen for sommerskolefaget EU Consumer Law og 

beslutte eventuelle tiltag.  
Bilag Bilag 3 

 

Punkt 6 Drøftelse og beslutning: Vejledning om, at skriftlige opgaver tager udgangspunkt i 
dansk ret, og om forventninger til fysisk fremmøde 12.20-12.30 (10 min) 

Sagsfremstilling Opfølgning på punkt fra marts om revideret modulbeskrivelse og eventuelt revide-
rede retningslinjer for kandidatspeciale og generelt for projekter mm., hvor det 
præciseres, at udgangspunktet er dansk ret. SB har tidligere foreslået denne ordlyd 
til STO vedrørende det forhold, at projekter skal tage udgangspunkt i dansk ret:  
”Projekternes emne skal hovedsageligt behandle faglige problemstillinger, som lig-
ger inden for uddannelsens moduler, medmindre studielederen godkender andet.” 
Ovenstående kunne kombineres med at man reviderer de modulbeskrivelserne til 
fag, hvor der indgår gruppesamarbejde, så man opfordrer til IKKE at vælge disse 
fag, hvis man er forhindret i fysisk  fremmøde. 

Indstilling Studienævnet drøfter og beslutter, hvor det skal præciseres, at skriftlige produkter 
tager udgangspunkt i dansk ret. Studienævnet drøfter og beslutter tilsvarende, om 
og hvor det kan præciseres, at valgfag med gruppearbejde ikke bør vælges, hvis 
man er forhindret i fysisk fremmøde. SB’s forslag indgår i drøftelserne  

Bilag Ingen bilag.  
 

 

Punkt 7 Drøftelse: Valgfag 6. semester Jura/EJ: 12.30-12.45 (15 min)  
Sagsfremstilling Studienævnet har modtaget en ansøgning fra Anne Mørk Pedersen og Gitte Abra-

hamsen om, at studienævnet dels diskuterer udbuddet af valgfag på 6. semester, 
herunder om det er muligt at udbyde et nyt valgfag, nemlig ”Børneret (privatret)”, 
dels at studienævnet drøfter det, på kandidatuddannelsen  obligatoriske fag ”Fast 
ejendom”. 

Indstilling Studienævnet drøfter ansøgningen fra Anne Mørk Pedersen og andre relevante for-
hold herunder baggrunden for den eksisterende ordning og et eventuelt behov for 
ændringer Såfremt medlemmerne vurderer et behov for yderligere drøftelse, vil 
emnet også kunne behandles på fremtidige møder.  

Bilag Bilag 5: Mail fra  Anne Mørk Pedersen 
 

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

 



 

 

 

Punkt 8 Orientering: Karaktergennemsnit sommer 2022: 12.45-12.50 (5 minutter) 
Sagsfremstilling Studienævnet drøfter karaktergennemsnittet for sommeren 2022.   
Indstilling  
Bilag Bilag 6: Karaktergennemsnit ordinær eksamen sommer 2022 

Bilag 7: Karaktergennemsnit reeksamen sommer 2022 
 

Punkt 9 Orientering: Forsinkede studerende: 12.50-13.05 (15 min) 
Sagsfremstilling Som del af kvalitetssikringen på AAU skal der 2 gange årligt følges op på forsinkede 

studerende. Oversigten trækkes via QlickView, der indeholder data fra økonomisty-
ringssystemet (ØSS) og studiedata fra STADS.  
Studerende mellem 5 og 15 ECTS bagud kategoriseres som ”gule”, mens stude-
rende der er mere end 15 ECTS bagud kategoriseres som ”røde”.   
Idet samtlige fag på Juridisk Institut vægtes enten 5 eller 10 ECTS bliver de stude-
rende hurtigt forsinkede i studiet i forhold til denne måling. 
• De ”Gule” studerende henvises til studievejlederne.  
• De ”Røde” tilbydes særlig vejledning med Hanne eller Birte. 
Til orientering ønsker kvalitetssikring på AAU kun, at vi i foråret kun gennemgår 1. 
semester på bachelor- og kandidatuddannelserne. Dette blev gjort i foråret 2022. 
Studienævnet besluttede på mødet i april 2022, at vi fremover ønsker at få behand-
let alle semestrene – både forår og efterår. 

Indstilling Nøgletal om antallet af forsinkede studerende gennemgås meget kort for Studie-
nævnet, som drøfter oplysningerne og behovet for yderligere foranstaltninger 

Bilag  Bilag 8: Oversigt over antal studerende fordelt på studieretninger fra indeværende 
semester og år, forår 2022 og efterår 2021  

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

 

 

 

Punkt 10 Orientering fra Studienævnsformanden: 13.05-13.15  (15 min) 
Sagsfremstilling A. Opfølgning på SN-seminar d. 10. oktober 

B. Opfølgning på punkt fra ”Eventuelt” fra KLK den 16. august om muligheden 
for tidligere offentliggørelse af undervisningsskema 

C. Videreformidling af Code of Conduct til de studerende samt opfølgning af 
punktet fra augustmødet.  

D. Orientering om Task Force vedrørende studiemiljø 
E. Kontakt til FEJ i almindelighed og om studiestart i særdeleshed.  Sammen-

hæng til aprilmødet pkt. 6.   
F. Intern revision på den bevilling SN har givet FEJ til studiestarten. Svar sendt 

fra SN-formand, se bilag.  



 

Indstilling  
Bilag  

 

Punkt 11 Eventuelt: 13.15-13.20 (5 min) 
Sagsfremstilling  
Indstilling  
Bilag  
Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

 

 
 

Punkt 12 Evaluering af dagens møde: 13.20-13.30 (10 min)  
Sagsfremstilling Kort refleksion om dagens møde: ”Er bilagene gode nok til at oplyse sagen”, ”har 

jeg selv bidraget på tilstrækkelig vis og afstået fra at gentage allerede fremførte ud-
sagn”, ”er det klart for medlemmerne, hvad vi bedes om under hvert punkt”, ”kom-
mer alle til orde”, ”er der nok tid til hvert punkt”, ”er mødeledelsen god nok”, er 
mødet forberedt godt nok”, osv., osv.?    

Indstilling Studienævnets medlemmer bedes om eventuelle refleksioner om afvikling af da-
gens møde med udgangspunkt i sagsfremstillingen. 

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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