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Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 

 

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet 

Mandag den 4. februar 2019 kl. 10.00-12.00, Fib. 4, lok. 1.06 

Mødet er indkaldt af studienævnsformand Liselotte Madsen. 

AC-fuldmægtig Julie Tougaard deltager i mødets punkt 5. 

Kontorfuldmægtig Lotte Max Olsen og Camilla Berting Nygaard deltager i punkt 6. 

Du bør læse følgende: Bilag på Moodle. 

Punkt 1 Godkendelse af endelig dagsorden 

Sagsfremstilling Dagsorden skal godkendes af studienævnet. 

Indstilling Dagsorden godkendes af studienævnet. 

Bilag Dagsorden. 

 

Punkt 2 Godkendelse af referat fra mødet den  17. januar 2019 

Sagsfremstilling Referat fra tidligere studienævnsmøde skal godkendes.  

Indstilling Det indstilles, at Studienævnet godkender tidligere referat. 

  

Bilag Referat fra mødet den  17. januar 2019 

 

Punkt 3 Konstituering af formand og næstformand 

Sagsfremstilling Studienævnet skal konstituere sig med formand og næstformand (studerende).  

Indstilling  

Bilag  

 

Punkt 4  Introduktion til det at være medlem af Det Juridiske Studienævn samt tavsheds-
pligt 

Sagsfremstilling Studienævnsformand og studieleder Liselotte Madsen introducerer nye medlemmer 
om at være studerende i Det Juridiske Studienævn. 

Indstilling  

Bilag  

 

Punkt 5  Delegationsinstruks, tavshedspligt samt forretningsorden 

Sagsfremstilling Professor i forvaltningsret/medlem af Studienævnet Sten Bønsing gennemgår reg-
lerne om tavshedspligt samt delegationsinstruksen og forretningsorden. 
Forretningsorden samt link til dokument om tavshedspligt og fortrolighed i studie-
nævnet ligger på moodle under ”Det Juridiske Studienævns arbejdsredskaber”.  

Indstilling Studienævnet skal vedtage en ny delegationsinstruks gældende per år. 

Bilag Den gældende delegationsinstruks. 
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Punkt 6 Evalueringer på Juridisk Institut – procedurer, faktorer samt nye spørgsmål vedr. 
undervisnings- og semesterevalueringer, spg. relateret til projektvejledning samt 
spg. relateret til studerende i projektorienteret forløb v/Julie Ahlstrøm Tougård 

Sagsfremstilling Evalueringer foretages 2 gange årligt i henhold til evalueringsplan for de juridiske 
uddannelser. Der er udarbejdet nyt materiale til evalueringerne. 

Indstilling Studienævnet bedes gennemgå og godkende det nye materiale vedr. evaluerin-
gerne.  

Bilag 4 stk. bilag 

 Faktorer medtænkt i udarbejdelse af nye spørgsmål – til orientering 

 Procedure for undervisnings- og semesterevalueringer på Juridisk Institut 
samt forslag til nye spørgsmål relateret til undervisnings- og semestereva-
lueringer  

 Spørgsmål relateret til projektvejledning 

 Spørgsmål til studerende, der har indgået i et projektorienteret forløb (kun 
til intern brug). 

Punkt 7 Efterårets evalueringer  

Sagsfremstilling I år er de udvalgte kriterier, som der lægges særligt vægt på ved bearbejdning af 
evalueringerne følgende:  
 
Semesterevaluering: 
Spørgsmål 1: Hvor mange timer har du gennemsnitligt brugt på dette semester? 
(inklusiv forberedelsestid)  
Spørgsmål x: Jeg oplever et godt studiefællesskab blandt de studerende?  
Spørgsmål xx: Jeg trives på min uddannelse?  
 
Fagevaluering: 
Spørgsmål 1: I hvilket omfang vurderer du, at undervisningens mål er blevet op-
fyldt?  
Spørgsmål 3: Vurder omfanget af din egen arbejdsindsats baseret på forberedelse 

til undervisningen?   
 
De evalueringer der er udtaget til sammenligning er dem, hvor der er en svarpro-
cent på 25% og derover jf. retningslinjerne for evalueringer. 

Indstilling  

Bilag Samtlige evalueringer fra HA.jur., BA.jur., Cand.merc.jur., Cand.jur. 

Punkt 8 Nordiske sprog – eksamensbesvarelser på nordiske sprog  

Sagsfremstilling Det fremgår af eksamensbekendtgørelsens §6 ”I uddannelser, der udbydes på 
dansk, aflægges prøverne på dansk, jf. dog stk. 2 og 3, medmindre det er en del af 
prøvens formål at dokumentere den studerendes færdigheder i et fremmedsprog. 
Prøverne kan dog aflægges på svensk og norsk i stedet for dansk, medmindre det er 
en del af prøvens formål at dokumentere færdigheder i dansk. ” 

Indstilling Studienævnet bedes drøfte, hvorvidt der kan bevilges særlige vilkår til at aflevere 
eksamensbesvarelser på svensk og norsk inkl. bachelorprojekt og speciale.  

Bilag Ingen. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183445#id149002df-9967-4166-a548-682de128cb12
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Punkt 10 Orientering fra Studieleder/studienævnsformand 

Sagsfremstilling o Opfølgning fra sidste møde 
o  Årlig kvotetildeling (mail som bilag) 
o Opfølgning på punkt 12 fra studienævnsmødet den 1. november vedr. SN-

rapporten. 

Bilag  Årlig kvotetildeling 

 

 

Punkt 12 Dispensation (lukket punkt) 

Navn NN 

Sagsfremstilling  5. eksamensforsøg til Formueret III, mundtligt, 5. semester, jf. sagsnr. 2019-
601-44703 

 Dispensations fra gruppekravet i selskabsret, 5. semester, jf. sagsnr. 2019-
601-44706 

Bilag Begge ansøgninger samt tilhørende bilag. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Ansøgning om 4. eksamensforsøg på 1. semester formueret I, Jf. sagsnr. 2019-601-
44698 

Bilag  Ansøgning samt bilag. 

 

Punkt 13 Eventuelt 

Sagsfremstilling  

Punkt 9 Udmeldelseskriterier  

Sagsfremstilling Studieservice har udarbejdet statistik vedr. udmeldelsesbegrundelser angivet af 
studerende, der har udmeldt sig gennem STADS selvbetjening i perioden januar 
2014 – december 2018. 

Indstilling Studienævnet bedes overveje om statistikken kan anvendes til det igangsatte ar-
bejde vedrørende frafald på vores uddannelser. 

Bilag Mail samt bilag. 

Punkt 11 Klager over afgørelse (lukket punkt) 

Navn NN 

Sagsfremstilling Der klages over en afgørelse truffet efter delegation vedr. skifte af valgfag samt 
ekstra ordinært udbud af eksamen. 

Indstilling  

Bilag Mail fra Studielegalitet, klage og dertilhørende bilag. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Klage vedr. eksamensgrundlaget til mundtlig eksamen i forsikringsret 

Indstilling  

Bilag Mail fra Studielegalitet, klage og dertilhørende bilag 
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Indstilling  

Bilag  

 

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. 


