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Referat af 1. konstituerende møde i Juridisk Studienævn 2020 

 Tid: 30. januar 2020, kl. 11-12 

Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 

 

 

Til stede 

Professor Malene Kerzel (studieleder og formand), lektor Carsten Willemoes Jørgensen 

(studieleder), professor Dennis Ramsdahl Jensen (studieleder), studerende Line Egtoft 

Jensen, studerende Sandra Jytte Jeggesen, studerende Maja Troj Larsen, studerende Ma-

ria Lysholt Nielsen 

 

Ikke til stede 

Professor Helle Bødker Madsen, professor Birgit Liin, professor Valdemar Smith, stude-

rende Lars Møller Haase, studerende Maja Sofie Vilstrup Gaardsvig-Kjær  

 

Desuden deltog 

Studienævnssupporter Ida Ravn Eriksen (referent), studienævnssupporter Hanne Falsig, 

institutsekretærer Line Bang Petersen og Cille Rose Quist 

 

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Valg af studienævnsformand og stedfortræder 

3. Orientering om studienævnets arbejde 

4. Valg af næstformand 

5. Nedsættelse af dispensationsudvalg 

6. Nedsættelse af kvote 2-udvalg 

7. Valg af studenterrepræsentanter til institutforum 

8. Eventuelt 
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.  

 

 

Ad 2. Valg af studienævnsformand og stedfortræder 

Malene Kerzel blev valgt som studienævnsformand, og Carsten Willemoes Jørgensen som 

stedfortræder herfor. 

 

 

Ad 3. Orientering om studienævnets arbejde 

Malene Kerzel orienterede kort om studienævnets arbejde med udgangspunkt i den frem-

sendte standardforretningsorden for studienævn på Aarhus Universitet. Studienævnets 

kerneopgaver inkluderer godkendelse af fagudbud og studieordninger, evaluering af un-

dervisning samt behandling af dispensations- og meritansøgninger. 

 

Dagsorden og bilag til studienævnsmøderne udarbejdes af studielederne, næstformanden 

samt studienævnssupporterne. 

 

 

Ad 4. Valg af næstformand 

Line Egtoft Jensen og Lars Møller Haase blev valgt som næstformænd. Posten deles såle-

des at Line deltager i arbejdet forud for studienævnsmøderne, mens Lars deltager på mø-

derne i Aarhus BSS Uddannelsesforum.  

 

 

Ad 5. Nedsættelse af dispensationsudvalg 

Studienævnets arbejde med dispensationsansøgninger er delegeret til dispensationsud-

valget, der består af to undervisere samt to studerende. Dertil deltager en studievejleder 

samt sagsbehandlere fra BSS Studier i møderne. En lang række standardsager er derud-

over delegeret til studieadministrationen jf. den medsendte delegationsskrivelse, og selve 

studienævnet bliver primært involveret i sager af særlig principiel karakter samt i sager, 

hvor der gives afslag. 

 

Helle Bødker Madsen og Carsten Willemoes Jørgensen fortsætter som VIP-medlemmer 

med Helle som formand. Maja Sofie Vilstrup Gaardsvig-Kjær og Maria Lysholt Nielsen 

blev valgt som studenterrepræsentanter.  

 

Malene Kerzel understregede afslutningsvist, at studenterrepræsentanterne har tavsheds-

pligt i forbindelse med behandlingen af dispensationssager, og de opfordres til ikke at 

drøfte arbejdet med personer uden for studienævnet. 
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Ad 6. Nedsættelse af kvote 2-udvalg 

Dennis Ramsdahl Jensen og Susanne Karstoft blev valgt til at fortsætte som VIP-re-

præsentanter i det optagelsesudvalg, der behandler kvote 2-ansøgninger, i tilfælde 

hvor der ikke kan udregnes et fagsnit på almindelig vis.  

Sanda Jytte Jeggesen og Maja Troj Larsen blev valgt som nye studenterrepræsentan-

ter. 

 

 

Ad 7. Valg af studenterrepræsentanter til institutforum 

Det er i vedtægterne for Aarhus Universitet fastsat, at der på hvert institut skal ned-

sættes institutfora med repræsentanter for videnskabeligt og teknisk-administrativt 

personale samt studerende. Der afholdes som minimum møde to gange årligt.  

 

Sandra Jytte Jeggesen og Maria Lysholt Nielsen blev valgt som studenterrepræsen-

tanter til Institutforum. 

 

 

Ad 8. Eventuelt 

Der var ingen punkter til eventuelt.  

 

 

 

Mødet sluttede kl. 11.30. 

 

Studienævnsformand Malene Kerzel  

/ Ida Ravn Eriksen, referent 


