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Ekstraordinært Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 

 

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

den 25. maj 2020 kl.: 10.45-12.45 via Skype 

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. maj 2020 

Sagsfremstilling Godkendelse af referat fra foregående studienævnsmøde. 

Indstilling Der indstilles til at Studienævnet godkender referatet. 

Bilag Referat fra mødet (findes på Moodle under det respektive møde). 

 

Punkt 3 Opfølgning på evaluering af timeforbrug  

Sagsfremstilling Der skal følges op på punktet om timeforbrug per fag fra studienævnsmøderne den 2. marts 
2020 og 7. maj 2020. 
 
LBJ orienterede på mødet den 7. maj 2020 studienævnet om, at institutleder Ulla Steen, vi-
ceinstitutleder LLM samt LBJ har arbejdet videre med sagen siden mødet 2. marts 2020.  
Juridisk Institut er økonomisk presset blandt andet pga. frafald og dimensionering af HA.jur-
uddannelsen. Undervisningen skal gøres bæredygtig, så udgifterne svarer til indtægterne. 
  
Der har i nogle fag været givet for mange undervisningstimer indtil nu, og derfor er der brug 
for, at timeantallet nedjusteres og strømlines ift. antal ECTS. I denne proces bør der også 
ske sammenligning med tilsvarende uddannelser på andre universiteter. Det skal samtidig 
sikres, at studieaktiviteten hos de studerende fastholdes.  
 
VIP er i gang med at diskutere paradigmet for omlægning af undervisningen og lægge pla-
ner for de enkelte fag. Den endelige omlægning skal være færdiggjort inden udgangen af 
august 2020, men arbejdet er stadig i gang pt. 
 
Vi ved allerede nu, at følgende elementer bliver en del af omlægningen: 

 En større ensretning af timeforbruget mellem fagene 

 Færre konfrontationstimer i nogle fag og dermed mere individuel studietid for de 
studerende 

 Mere digitalisering 

Indstilling I lyset af de allerede kendte elementer i omlægningen bedes studienævnet drøfte, om næv-
net vil formulere nogle anbefalinger for god undervisning – særligt set fra studenterper-
spektivet – som instituttet kan tage i betragtning i det fremadrettede arbejde. 

Bilag Ingen. 

https://www.law.aau.dk/digitalAssets/815/815030_ref-sn-020320-hjside.pdf
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Punkt 4 Orientering fra Studienævnsformand 

Sagsfremstilling o Opfølgning fra sidste møde 

Bilag   

 

Punkt 5 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. 


