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Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 

 

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

Den 2. december 2020 kl.: 10.00-12.00, Fib. 4, mødelokale 106.  

 

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   

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  Studienævnsrapporter 

Sagsfremstilling Studienævnsrapporten sikrer, at der løbende og systematisk sker en indsamling, analyse og 
anvendelse af relevante nøgletal for uddannelserne med henblik på disses kvalitetssikring 
og -udvikling. Der sker derfor drøftelse af rapportens nøgletal én gang årligt i Studienævnet. 
 
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 studie-
nævnsmødet.  

 Sikre at der, for uddannelser, hvis seneste optagelsestal har givet anledning til at 
der er indsat opmærksomhedspunkter i studienævnsrapporten, indsættes be-
mærkninger 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 
selvevalueringshandlingsplan. 

 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 be-
mærkninger i kolonnen ”Uddybning/opfølgning” i de enkelte tabeller på studie-
nævnets vegne; undtaget er dog nøgletallene for forskningsdækning, som institut-
lederen skal kommentere på.  

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 selvevalueringshandlingsplan. 

Indstilling Studienævnet bedes gennemgå studienævnsrapporten inkl. nøgletal 
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Bilag Bilag 1 og 2: Studienævnsrapport samt følgemail fra Strategi og Kvalitet 

 

Punkt 4 Selvevaluering – år 3 – status på implementering af handlingsplan 

Sagsfremstilling Juridisk institut er nu i år 3 i forhold til selvevaluering – status på implementering af 
handlingsplanen skal udarbejdes. Det skal fremgå tydeligt om handlingen er gen-
nemført, om implementeringen følger planen eller om den er forsinket/ikke igang-
sat samt dernæst en (kort) uddybende status. 

Indstilling Studienævnet bedes drøfte handlingsplanerne, bl.a. i lyset af studienævnsrapporten. 

Bilag Bilag 3 og 4: Handlingsplan for jura og handlingsplan for erhvervsøkonomijura. 

 

Punkt 5 Frafaldstruede studerende 

Sagsfremstilling Studienævnet bedes drøfte frafaldstruede studerende på baggrund af data trukket 
via QlikView. 
Studienævnet bedes i drøftelserne om frafald inddrage den nye EVA-udgivelse ”Et 
nyt perspektiv på faglige og sociale aspekter af studielivet”. I den forbindelse bedes 
Studienævnet bl.a. overveje om man skal lade sig inspirere af de spørgsmål, som 
nævnes i rapporten punkt 3.2 

Indstilling  

Bilag 5. Oversigt over antal frafaldstruede studerende fordelt på studieretninger fra 
E2020  
6: Oversigt over antal frafaldstruede studerende fordelt på studieretninger fra 
E2019 
7. Oversigt over antal frafaldstruede studerende fordelt på studieretninger fra 
F2020 
8. EVA-rapporten 

 

Punkt 6 Offentlig tilgængelig dagsordener og referatet med omtale af dispensationssager 
v/ Birte Neve 

Sagsfremstilling Studienævnet bør vurdere og tage stilling til hvorvidt dispensationssager skal 
fremgå af de offentligt tilgængelige dagsordener og referater. 

Indstilling  

Bilag  

 

Punkt 7 Godkendelse af semesterbeskrivelser ved. Foråret 2021 

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 2018 
HA-jur. STO 2020 
BA-jur. STO 2013 
BA-jur. STO 2020 
Cand.merc.jur. 2013 
Cand.merc.jur. 2020 
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Cand.jur. 2013 
Cand.jur. 2020 

Bilag Bilag 9: 8 stk. semesterbeskrivelser. 

 

 

Punkt 8 Orientering fra Studienævnsformanden 

Sagsfremstilling  

Indstilling  

Bilag  

 

Punkt 9 Dispensation og meritsager (lukket punkt) 

Navn NN 

Sagsfremstilling Birte laver en mundlig sagsfremstilling, som tager afsæt i mundtlig og mail dialog med den 
studerende. 

 Dispensation fra deltagelseskrav på 2.semester (gældende til og med vinter 20/21) 

 Deltagelse i Familie/arveret med eksamen vinter 20/21 (evt. individuel STO/eller 
ekstra ordinært udbud af eksamen) 

 Betinget optagelse på cand.jur. pr. 1/2-21 (med henblik på en studieplan som føl-
gende: Foråret 21 - 20 ECTS 2. semester og 10 ECTS på kandidatuddannelsen og ef-
teråret 21 - 10 ECTS 2. semester og 20 ECTS på kandidatuddannelsen. 

Begrundelsen herfor tager afsæt i vejledning i forbindelse med studieskrifte, merit og fær-
diggørelse af bacheloruddannelsen 

Bilag Mundtlig fremstilling fra Birte Neve 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Studienævnsformanden vurderer, at der er nye oplysninger i denne sag. Derfor skal den 
genbehandles: Den studerende ansøger om dispensation vedr. beståelseskrav af 1. stu-
dieår, hvilket betyder, at 1. studieår skal være bestået inden for 2 år. 

Bilag Bilag 10: Sagsfremstilling 

  

 

 

Punkt  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. 


