
 

 

 

 

 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 

 

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

den 2. december 2019 kl.: 9.00-12.00, Fib. 4 lokale 1.06.  

Julie Ahlstrøm Tougaard deltager under mødets punkt 4 og 5. 

Mødet er indkaldt af studienævnsformand Line Bune Juhl. 

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 7. november 2019 

Sagsfremstilling Godkendelse af referat fra foregående studienævnsmøde. 

Indstilling Der indstilles til at Studienævnet godkender referatet. 

Bilag Referat fra mødet (findes på moodle under de respektive møder). 

 

Punkt 3 Studienævnsrapport 2019 

Sagsfremstilling Studienævnet bedes gennemgå studienævnsrapporten inkl. nøgletal 
 

Studienævnsformandens opgave: 

 Sikre at studienævnsrapporten behandles på førstkommende studienævnsmøde. 
Drøftelsen af de enkelte nøgletal samt overvejelser vedr. mulige tiltag, der kan 
iværksættes på baggrund af behandlingen, skal fremgå af referatet fra studienævns-
mødet.  

 Sikre at der, for uddannelser, hvis seneste optagelsestal har givet anledning til at der 
er indsat opmærksomhedspunkter i studienævnsrapporten, indsættes bemærknin-
ger i kolonnen ”Uddybning/opfølgning” på studienævnets vegne.  
Bemærkningerne skal vedrøre overvejelser/viden vedr. bagvedliggende årsager, 
eventuelle igangværende handlinger, der forventes at påvirke nøgletallet og/eller 
forslag til opfølgning. Der kan evt. henvises til relevante punkter i uddannelsens selv-
evalueringshandlingsplan. 

 Sikre at der for uddannelser, hvis nøgletal for det senest opgjorte år ikke lever op til 
fakultetets grænseværdi (og derfor er markeret gult eller rødt) indsættes bemærk-
ninger i kolonnen ”Uddybning/opfølgning” i de enkelte tabeller på studienævnets 
vegne; undtaget er dog nøgletallene for forskningsdækning, som institutlederen skal 
kommentere på.  
Bemærkningerne skal vedrøre overvejelser/viden vedr. bagvedliggende årsager, 
eventuelle igangværende handlinger, der forventes at påvirke nøgletallet og/eller 
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forslag til opfølgning. Der kan evt. henvises til relevante punkter i uddannelsens selv-
evalueringshandlingsplan.  

Indstilling   

Bilag Studienævnsrapport samt følgemail fra Strategi og Kvalitet. 

 

Punkt 4 Selvevaluering – år 2 – status på implementering af handlingsplan 

Sagsfremstilling Juridisk institut er nu i år 2 i forhold til selvevaluering – status på implementering af hand-
lingsplanen skal udarbejdes. Det skal fremgå tydeligt om handlingen er gennemført, om im-
plementeringen følger planen eller om den er forsinket/ikke igangsat samt dernæst en 
(kort) uddybende status.  

Indstilling  

Bilag 2 stk. (handlingsplan for jura og handlingsplan for erhvervsøkonomijura).  

 

 

 

Punkt 7 Godkendelse af semesterbeskrivelser ved. Foråret2020  

Sagsfremstilling Studienævnet skal som en del at AAU kvalitetssikringen godkende semesterbeskrivelserne 
senest 14 dage inden semesterstart. 

Indstilling Studienævnet bedes godkende semesterbeskrivelserne for  
HA-jur. STO 2013 
HA-jur. STO 2018 
BA-jur. STO 2013 
Cand.merc.jur. 
Cand.jur. 

Bilag 5 stk. semesterbeskrivelser. 

 

Punkt 5 Fremtidens jurister skal have teknologiforståelse med i rygsækken – artikel bragt 
i Jyllandsposten den 260619 

Sagsfremstilling Studienævnet bedes på baggrund af artiklen i Jyllandsposten drøfte de juridiske uddannel-
ser. Ved møde den 7. november appellerede LBJ de studerende medlemmer af Studienæv-
net til at komme med oplæg/kommentarer til artiklen.  

Indstilling  

Bilag  Artikel (pdf fil). 

Punkt 6 Frafaldstruede studerende v/Birte Neve 

Sagsfremstilling Studienævnet bedes drøfte frafaldstruede studerende på baggrund af data trukket via 
QlikView.  

Indstilling  

Bilag Oversigt over antal frafaldstruede studerende fordelt på studieretninger fra indeværende 
samt foregående år. 

Punkt 8 Ansøgning pensumændring  

Sagsfremstilling Fagansvarlig Birgit Feldtmann ansøger om pensumændring gældende fra F20. Der 
er tale om to pensumændringer: 



 

 

 

 

I undervisningen af de strafbare forhold (straffelovens specielle del), bruger vi pt. 
Knud Waaben: ”Strafferettens specielle del” 6. reviderede udgave ved Lars Bo 
Langsted, forlaget Karnovgroup. Bogen, der er fra 2014, koster 560 kr. incl. moms.  

Dette pensum vil vi gerne ændre til: 

 Jørn Vestergaard m.fl.: ”Forbrydelser og andre strafbare forhold”, forlaget Gjel-
lerup. Denne bog, der er fra 2018, koster 499 kr. 

Strafferetten er på flere områder i en hastig udvikling, og formålet med at ændre 
pensum er at få en ny, opdateret bog til undervisningen. Der har været en række 
lovændringer, som ikke er indarbejdet i Waaben/Langsted, mens Verstgaards bog 
er aktualiseret i 2018. Vestergaards bog, som forekommer både fagligt og pædago-
gisk meget overbevisende, vil udgøre et særdeles anvendeligt pensum for straffe-
retsundervisningen på 2. semester. 

I undervisningen vedrørende strafproces, bruger vi pt Gorm Toftegaard Nielsen, 
Straffesagens gang, Jurist- og økonomforbundets Forlag, Bogen er fra 2016, pris kr. 
375, 00 for papirudgaven inkl. moms. 

Dette pensum vil vi gerne ændre til: 

 Jørn Vestergaard ” Straffeproces – grundtræk af dansk strafferetspleje”, 
Gjellerup/Gads forlag. Denne bog, der er fra 2018, koster 399 kr. incl. 
Moms. 

Vestergaards bog disponerer pensum på en mere hensigtsmæssig måde, idet Tofte-
gaard Nielsen har udeladt alle reglerne om varetægtsfængsling, hvilket vi vurderer 
er en pædagogisk mangel (hos os er varetægtsfængslingsregler del af faget, da de i 
prakis er af stor relevans og fint illustrerer centrale hensyn ifm. tvangsindgreb). Ve-
stergaards bog inddrager endvidere nyere praksis og bliver derfor mere relevant og 
motiverende.  

Resten af pensummet i faget ønskes ikke ændret. 

Indstilling  

Bilag Ansøgning 

Punkt 9  Status vedr. bachelorprojekt uden mundtligt forsvar 

Sagsfremstilling Studienævnet traf på den 7. november 2019 beslutning om at fjerne mundtligt forsvar på 
bachelorprojekter fra sommeren 2020 ligesom vejledningsnormen blev reduceret. Denne 
beslutning skal genovervejes. Studienævnsformanden redegør herfor.  

Indstilling  

Bilag Ingen. 

Punkt 10 Mødeplan for 2020 



 

 

 

Punkt 11 Orientering fra Studieleder/studienævnsformand 

Sagsfremstilling  Opfølgning fra sidste møde 

 Bemandingsnotat/statusnotat m/bilag   

 Status vedr. ansøgninger om studieordningsændringer  

Bilag   

 

Punkt 12 Dispensation (lukket punkt) 

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende søger om dispensation om vejledning til bachelorprojekt - den studerende 
skriver alene. 

Bilag Sagsudskrift, ansøgning samt lægelige oplysninger. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende søger om dispensation fra deltagelse i synopsisdag i Selskabsret eller evt. 
deltagelse via Skype på grund af samtale på Grønland. 

Bilag Sagsfremstilling, ansøgning samt mail fra studiesekretær Joan Yde vedr. synopsisdagen. 

 

Punkt 13 Eventuelt 

Sagsfremstilling  

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. 

Sagsfremstilling Studienævnet præsenteres for mødeplanen for 2020. 

Indstilling Studienævnet anmodes om at godkende datoerne.  

Bilag Mødeplan 2020. 


