
 

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). Observatør: Studievejleder Terese Helena 
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  
Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

Dagsorden godkendes. Punkt 10, som er et ekstra orienteringspunkt fra JL vedr. ori-
entering fra opstilling af FEJ kandidater til Studienævnet fremrykkes grundet, at 
AKT er nødt til at gå tidligere. 

 

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. 
Referat  
Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

Referatet er udsendt sent, hvorfor mødedeltagere får en uge til at komme med 
kommentarer skriftligt. Frist for kommentarer er mandag d. 21. november 2022 kl. 
12.00. [Ingen kommentarer indkommet efter udløb af deadline]. 

 

Punkt 3 Orientering: Fremlæggelse af STÅ prognose samt Studienævnets budget og regn-
skab: 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.  
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Referat  JL og BJ har inden mødet haft en drøftelse af, hvad der kan justeres på de enkelte 
poster.  
 
BJ fremlægger budgettet for 2022 og fremefter. Ikke realiseret: 
 
BJ fremlægger Studienævnets budget herunder hvilke beløb, der er afsat til de en-
kelte poster. Der er sat lidt yderligere af til at annoncere ift. at reklamere for ud-
dannelserne.  
Følgende fremlægges: 

- Translokation er budgetteret med deltagerbetaling, som dækker forplej-
ning. 

- Interne møder – beløbet er sat ned, kan justeres efter behov.  
- Censorløn – største post. Baseret på studieordningen som den ser ud nu 

med ekstern censor. PL-reguleret med mod 2025. 
- Ny pulje sat af til oversættelse (5.000 kr.), da det har vist sig at være et be-

hov ift. retningslinjer samt projektorienteret forløb, som er oversat. 
- Reeksamen og censur påvirket af corona i 2019, det realiserede budget 

fremlægges efterfølgende. 
- Der opsamles løbende ift. inflation påvirker budgettet. Indtil videre har det 

vist sig, at priserne ikke er markant højere, men dette er et opmærksom-
hedspunkt, og tallene er ikke låst.  

- Repræsentationsudgiften slettes, da udgiften kan placeres andetsteds.  
- Beløbet til studenterorganisationer fastholdes. 
- Beløbet til studenterrelaterede aktiviteter sættes op pga. fokus på studie-

miljø og trivsel. 
 
JL: Realiseret regnskab, fokus på mere justeringer i budget fremover mhp. retvi-
sende i mere detaljeret grad.  
 
BJ fremlægger det realiserede budget: 
 
Der er realiseret en million mindre end budgetteret. Nogle regninger venter dog 
stadig. 500.000 kr. forventes realiseret (censorudgifter samt leje af eksamenshal-
ler). Eksamensrealiserede beløb er ikke realiseret primært grundet corona. Der er 
en forventning om, at vi kommer tættere på det realiseret beløb næste år. Man ser 
det samme billede på andre institutter. Det er vigtigt, at budgettet realiseres i år. 
Der findes ekstra midler til afholdelse af eksempelvis faglige arrangementer. Stu-
dienævnet bedes tage denne oplysning til orientering. 
 
Der kommer nyt økonomisystem pr. 1. januar 2023, hvorfor der ikke kan betales 
fakturaer de første måneder, hvilket betyder, at man i de første to uger på året ikke 
kan tage pengene med i 2022.  
 
Britt fremlægger STÅ-prognosen: 
 



 

 

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.  
Referat Studienævnet gennemgik evalueringen og konstaterede med tilfredshed, at de stu-

derende havde afgivet meget positive kommentarer. SN fandt ikke anledning til at 
foretage sig yderligere. JL orienterer fagansvarlige/ underviser Marie Jull Sørensen. 
[Dette er efterfølgende gjort, d. 17/12].  

 

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 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  

Referat SB forslår, at SN beslutter, at de studerende tager udgangspunkt i dansk ret og væl-
ger et emne der ligger indenfor uddannelsens modulbeskrivelser med henblik på at 
sikre at emnet ikke ”stikker helt af”.  
SN beslutter, at det skal præciseres, at skriftlige projekter af enhver type skal tage 
udgangspunkt i dansk ret, og at der skal sikres fysisk fremmøde. 

Økonomiafdelingens analyseenhed beregner via Machine Learning STÅ-prognosen, 
her medregnes effektivitet herunder frafald, eksaminer samt orlov, som indregnes i 
et STÅ-gennemsnit, når STÅ-prognosen laves.  
Der ses en rigtig fin effektivitet på både Jura- og Erhvervsjurauddannelsen.  
Vi har fået lov til at optage 15 studerende fast mere på hver uddannelse, hvilket vil 
resultere i 524,5 STÅ BA og knap 300 STÅ på KA. 
 

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

BJ eftersender bilag, som kan vedlægges referatet. 
 



 

I forhold til gruppearbejde beslutter studienævnet, at det skal præciseres I MODUL-
BESKRIVELSERNE, at det forventes, at man som studerende kan fremmøde fysisk på 
sin uddannelse for at deltage og følge faget 

- Ift. valgfag – opfordres til ikke at vælge fag, såfremt fysisk fremmøde ikke 
planlagt eller ikke muligt. 

- Obligatoriske fag- forventes fremmøde. 
Der skal rundsendes mail til fagansvarlige med information om ovenstående og 
punktet og formuleringen/præciseringen tages op igen på næste SN-møde- Præci-
seringerne skal på som bilag til næstkommende SN-møde, hvis muligt. 

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

HK rundsender mails til fagansvarlige efter konsultation med JL.   

 

 

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.  

Referat JL indleder og præciserer indstillingen.  
 
1. del 
SB indleder punktet med at fortælle, at valgfag på 6. semester kan man ændre på 
(udbud). Fast ejendom kræver studieordningsændring.  
 
Et enigt SN beslutter, at drøftelsen skal bringes ud i underviserkreds med henblik 
på at finde ud af, om der konsensus om udbuddet. Der kan sidde andre med 
samme overvejelser, derfor besluttes en længere proces på dette. Der er en økono-
misk pointe i, at der ikke laves et stort valgfagskatalog, hvor vi er sikre på, at alle 
fag udbydes.  
Med udgangspunkt i ansøgning åbnes debat, der omhandler både Jura og Erhvervs-
jura. 
Et enigt SN beslutter, at der indkaldes til undervisermøde, hvor undervisere kan 
indsende forslag til valgfag på 6. semester samt afsøge økonomisk ramme. 
Det skal præciseres, at udbuddet er snævert, rammen udmeldes, og der overvejes 
en ændring/ombytning indenfor rammen. 
 
2. del 
SN drøftede historisk baggrund og beslutter, at fast ejendom fastholdes. 
Ingen grunde til at ændre dette på nuværende tidspunkt. 



 

 
Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

SB og JL indkalder til undervisermøde sammen med LBJ snarest muligt, når det pas-
ser i kalender for LBJ. 
 
JL ringer til CML mhp. om Studienævnets drøftelse ift. manglende begrundelse for 
en ændring af dette på nuværende tidspunkt, er forstået rigtigt. 
 

 

 

 

Punkt 8 Orientering: Karaktergennemsnit sommer 2022: 12.45-12.50 (5 minutter) 
Sagsfremstilling Studienævnet drøfter karaktergennemsnittet for sommeren 2022.   
Indstilling  
Referat Karaktergennemsnittet drøftes herunder at gennemsnittet er i den høje ende. Næ-

sten 2 karakterpoint forskel på Jura og Erhvervsjura. Ingen anledning til yderligere 
overvejelser. Bekymringerne tages til efterretning. Det besluttes, at punktet drøftes 
igen på et senere møde.  

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

JL er ansvarlig for opfølgning, senest F2023. 

 

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 

Referat SN drøfter, at der er lidt flere forsinkede studerende, end der plejer at være. SB og 
BSN er i gang med at undersøge de nærmere omstændigheder herunder afdække 
trivsel hos ”Corona-årgangen”. 
SN holder tæt dialog med sekretariatet ift. indsatser, der kan igangsættes med hen-
blik på at afdække ovenstående. 
SN drøfter, at en forklaring muligvis kan være en eftervirkning på Corona.  



 

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

Ingen for nuværende. 

 

 

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  
Referat A. SN er enige om, at det var et meget udbytterigt seminar. 

 
B. KLK er fraværende på dagens møde. JL indleder punktet med at fortælle, at 

han har undersøgt sagen. Det er grundet Moodle ikke muligt at offentlig-
gøre undervisningsskema tidligere. Hvis noget lægges ud tidligere, vil der 
opstå mange ændringer efterfølgende, hvilket ikke vil gøre en tidligere of-
fentliggørelse retvisende.  
 

C. Code Of Conduct blevet lagt ud ifm. Studiestarten. 
 

D. Anbefalingerne i Task Force er videregivet (via JAT) til centrale indkald om 
forslag til forbedringer af studiemiljø, og til instituttets FU (JL indkaldt til 
næste FU møde).   
 

E. Der er taget kontakt til FEJ på baggrund af behov. Studiestart 2023 drøftes, 
og der afholdes et møde med sekretariatet med henblik på at koordinere 
hele vejen rundt. Møde mellem FEJ og SN-formand. 
 

F. JL har i svar peget på underliggende årsager til bevillingen. Der er ikke hørt 
tilbage fra intern revision endnu. 

 

Punkt 11 Eventuelt: 13.15-13.20 (5 min) 
Sagsfremstilling  
Indstilling  
Referat TKC: Ved evalueringer kan åbnes op for anonymitet hos de studerende, der over-

skrider grænser (Code Of Conduct). 



 

Det overvejes, om det skal ekspliceres i spørgeskemaerne, at de ikke nødvendigvis 
er 100% anonyme, inden de sendes ud. 
JL tager punktet op på et senere Studienævnsmøde. 
 
MFJ: Det er problematisk, at der gives legat på baggrund af et højt gennemsnit. Der 
er intet legat på Erhvervsjura, kun på Jura, hvilket SN ydermere anser som proble-
matisk.  
Problemstillingen er bragt op, om det harmonerer med samfundsdebat ift. triv-
sel/karakterræs mv. 
JL vurderer, om punktet tages op på et senere tidspunkt. 
 

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) 

Det besluttes, grundet tidspres, at konstruktive evalueringer kan meldes ind til JL 
skriftligt efter mødets afholdelse. [Ingen kommentarer modtaget efterfølgende] 

 

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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