
 

 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 

 

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn ved Aalborg 

Universitet, onsdag den 7. april 2021 kl.: 10.00-12.00. Link til Teams: Klik her for at 

deltage i mødet  

 

Mødet er indkaldt af studienævnsformand Liselotte Madsen 

 

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  

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 Oplæg vedrørende ydereligere faglige arrangementer vedrørende studiestarten 
2021  

Sagsfremstilling Birgitte Bisgaard fremlægger nogle tanker og ideer for videreudvikling omkring stu-
diestarten. 

Indstilling  

Bilag Bilag udleveres efter mødet.  

 

Punkt 4 Ansøgning om tilskud til studiestart + rustur.  

Sagsfremstilling FEJ ansøger om 90.000 kr til studierelevante aktiviteter til studiestarten 2021.  

Indstilling I lyset af ovenstående punkt om studiestarten bedes Studienævnet tage stilling til 
FEJ’s ansøgning. 

Bilag Bilag 1: Ansøgning fra FEJ 

 

Punkt 5 Evaluering af projektorienteret forløb  

Sagsfremstilling I universitetets strategiske rammekontrakt for 2018-2021 er der opstillet en række 
strategiske mål. Et af de strategiske mål vedrører de studerendes mulighed for at 
komme i et projektorienteret forløb i en virksomhed:  
Strategiske mål 6: Mere viden for verden gennem fokuseret og gensidigt forplig-
tende samarbejde med det omgivende samfund. 

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

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODBlNmY0NGUtOTYyYi00NGM0LTk0ZGYtOGIyNjQ4N2YyMWI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f5dbba49-ce06-496f-ac3e-0cf14361d934%22%2c%22Oid%22%3a%2235f2a88e-709f-4991-85d3-f51222947280%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODBlNmY0NGUtOTYyYi00NGM0LTk0ZGYtOGIyNjQ4N2YyMWI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f5dbba49-ce06-496f-ac3e-0cf14361d934%22%2c%22Oid%22%3a%2235f2a88e-709f-4991-85d3-f51222947280%22%7d


 

 

På baggrund af det indsatte Studienævnet et mål i handlingsplanen om at flere stu-
derende på vores uddannelser skal i projektorienteret forløb, da vi har ganske få af-
sted i projektorienteret forløb. På baggrund af det udarbejdede vi et spørgeskema, 
som blev sendt ud til kandidatstuderend på 8. og 10. semester for at blive klogere 
på de studerendes kendskab til muligheden for projektorienteret forløb, samt hvor-
for de har valgt/fravalgt denne mulighed. 

Indstilling Studienævnet bedes tage stilling om der skal igangsættes flere tiltag om for at få 
flere til at vælge projektorienteret forløb.  

Bilag Bilag 2 og 3 

 

Punkt 6 Projektorienteret forløb  

Sagsfremstilling Studienævnet har tidligere diskuteret muligheden for at lade projektorienteret for-
løb tælle 20 ECTS.  

Indstilling Studieledelsen indstiller til, at Studienævnet i første omgang lader praktik i udlan-
det vægte 20 ECTS. Efter at have gjort nogle erfaringer fra disse forløb, evt om 1-2 
år, kan det igen drøftes om andre projektorienterede forløb også kan/skal vægte 
flere ECTS, end de 10 ECTS, som de vægter nu. 

Bilag Bilag 4 

 

Punkt 7 Orientering fra Studienævnsformand 

Sagsfremstilling o Opfølgning fra sidste møde 
o Antal ansøgninger via kvote 2. Se link: https://www.nyhe-

der.aau.dk/2020/nyhed/markant-flere-soeger-ind-paa-aau-i-
2021.cid503240 

o Karaktergennemsnit vinteren 2020/21 (Bilag 5 og 6 vedlagt) 

Bilag  Karaktergennemsnit: Bilag 5 og 6 

 

Punkt 8 Dispensation og meritsager (lukket punkt) 

 

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. 
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