
 

 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 

 

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn ved Aalborg 

Universitet, den 22. februar 2021 kl.: 09.00-12.00.  

Mødet afholdes på Teams. 

 

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 Bilag 1: Dagsorden. 

 

Punkt 2 Godkendelse af referat fra mødet den  

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 Konstituering af formand og næstformand 

Sagsfremstilling Studienævnet skal jf. forretningsordenen for kollegiale organer konstituere sig med 
en formand blandt de heltidsansatte videnskabelige medarbejdere og en næstfor-
mand blandt de studerende.  

Indstilling  

Bilag Ingen. 

 

Punkt 4  Introduktion til det at være medlem af Det Juridiske Studienævn 

Sagsfremstilling Studienævnsformand Line Bune Juhl introducerer nye medlemmer til det at være 
medlem af Det Juridiske Studienævn. 

Indstilling  

Bilag Ingen. 

 

Punkt 5  Delegationsinstruks, tavshedspligt samt forretningsorden v/Sten Bønsing 

Sagsfremstilling Professor i forvaltningsret/medlem af Studienævnet Sten Bønsing gennemgår reg-
lerne om tavshedspligt, delegationsinstruks samt forretningsorden. 

Indstilling Studienævnet skal vedtage en ny delegationsinstruks. 

Bilag Bilag findes på Moodle under ”Det Juridiske Studienævns arbejdsredskaber”. 

 

Juridisk Institut 
Fibigerstræde 4 
9220 Aalborg Øst 
Tlf. 99 40 80 31 
www.law.aau.dk 



 

 

 

Punkt 6 Fornyelse af delegationsinstruks (udløber 31. januar) 

Sagsfremstilling Delegationsinstruksen skal fornyes og der er lavet en tilføjes som er markeret med 
rødt i bilaget. 

Indstilling Studienævnet bedes drøfte og godkende ændringen i delegationsinstruksen. 

Bilag Bilag 2 

 

Punkt 7 Evalueringer 

Sagsfremstilling Studienævnet bedes drøfte evalueringerne vedrørende efterårssemesteret 2020. 
Efterårets evalueringer har været til behandling ved de fagansvarlige inden be-
handling i Studienævnet, og disses kommentarer er indarbejdet i materialet. Næv-
nets medlemmer opfordres til at tage udgangspunkt i dokumentet ”Opsummering 
af evalueringer” og de deri omtalte mulige fokuspunkter. Dokumentet er forman-
dens samlede opsummering, og evalueringer og tilbagemeldinger fra fagansvarlige 
kan med fordel betragtes i lyset heraf. Evalueringen af digitalisering af undervisnin-
gen er ikke omfattet af denne opsummering, og vil blive drøftet særskilt 

Indstilling På baggrund af bilagene bedes medlemmerne drøfte evalueringerne og mulige fo-
kuspunkter. Nævnet bedes forholde sig særskilt til evalueringen af digitalisering af 
undervisningen. 

Bilag Bilag 3 (folder): Erhvervsjura 
Bilag 4 (folder): Jura 
Bilag 5: Valgfag 7. og 9. semester Jura/EJ 
Bilag 6: Tilbagemeldinger fra fagansvarlige vedr valgfag 
Bilag 7 og 8: Digitalisering  
Bilag 9: Opsummering af evalueringer 

 

Punkt 8 Høring vedr. revideret standardforretningsorden for kollegiale organer 

Sagsfremstilling standardforretningsordenen for kollegiale organer er blevet revideret. Rektorsekre-
tariatet anmoder om kommentarer til revisionen, herunder ændringsforslagene, 
som er fremhævet og begrundet i bilagene. 

Indstilling Studienævnet bedes drøfte revisionen 

Bilag Bilag 10: Følgemail til det udsendte materiale 
Bilag 11: Revision af standardforretningsorden for kollegiale organer 
Bilag: 12: Revision af standardforretningsorden for kollegiale organer (renset ud) 

 

Punkt 9 Reviderede retningslinjer 

Sagsfremstilling Retningslinjerne er blevet revideret som angivet i noterne i bilagene. 

Indstilling Studienævnet bedes drøfte og godkende ændringerne i retningslinjerne. 

Bilag Bilag 13: Retningslinjer for bachelorprojekt og kandidatspeciale 
Bilag 14: Retningslinjer for synopsis 
Bilag 15: Retningslinjer for miniprojekt 
Bilag 16: Retningslinjer for gruppearbejde 

 



 

 

Punkt 10 Digitale læringsmål i Studieordninger 

Sagsfremstilling Studienævnet er blevet bedt om at meddele prodekanen for uddannelse, hvilke 
planer vi har for implementeringen af digitale læringsmål i studieordningerne. 
Det foreslås, at planen er følgende: 
Der foretages indledningsvist en høring på instituttet med henblik på at afdække, i 
hvilket omfang digitalisering allerede inddrages i undervisningen. På baggrund af 
denne høring udarbejdes en oversigt, og herefter udvælges et antal fag, som me-
ningsfuldt kan indeholde digitale læringsmål. Formuleringen af disse læringsmål 
færdiggøres inden november 2021. 
 

Indstilling Studienævnet bedes drøfte og godkende denne plan. 

Bilag Ingen bilag. 

 

Punkt 11 Orientering fra Studienævnsformand 

Sagsfremstilling o Opfølgning fra sidste møde 
o  Sociale aktiviteter på Juridisk Institut 
o God stil i forbindelse med digital undervisning  

Bilag  Bilag 17: Mail udsendt til de studerende 

 

Punkt 12 Dispensationssager (lukket punkt) 

 

 

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. 


