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Til stede 

Niels Henrik Gregersen (formand, ViP), Amalie Grøndal Henriksen (Stud.), 

Christine Svinth-Værge Põder (ViP), Anna Ravn (Stud.), Marlene 

Ringgaard Lorensen (studieleder), Maj-Britt Johannsen (studiechef), 

Stephan Reinemer (Sekr.) 

 

Gæster 

Ellen Harms og Miamaja Sichlau – tiltrædende medlemmer 

 

Afbud 

Kirstine Schøler Hjort (Stud.), Tine Ravnsted-Larsen Reeh (ViP), Jesper 

Høgenhaven (ViP) 

Dagsorden 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

Ad 2) Godkendelse af referat 

Nævnet godkendte referat fra seneste SN-møde (december) 

 

Ad 3) Beslutning: Ansøgninger om merit og dispensation 



 

SIDE 2 AF 3 Nævnet behandlede ikke ansøgninger på dette møde 

 

Ad 4) Godkendelse: Medlemmer til kvote 2 optagelsesudvalg 

Studieleder Marlene præsenterede gruppens opgave, og fortalte at 

der for det kommende optag er udarbejdet nye spørgsmål. 

Når ansøgningerne er kommet, skal udvalget vurdere 

ansøgningerne, sidste år var der ca. 25. 

Karakterkravet på 6 er nyt for optag ved kvote 1 sommeren 2022, 

hvilket kan betyde flere ansøgninger gennem Kvote 2. 

Nævnet indstillede stud.rep.  Anna Ravn Mortensen, med suppleant 

Miamaja Sichlau, og ViP Jesper Høgenhaven til optagelsesudvalget 

for Kvote 2-ansøgere. Studieleder, Marlene Ringgaard Lorensen 

deltager også i arbejdet og er overordnet ansvarlig. 

Sekretæren meddeler indstillingen til de nævnte. 

 

Ad 5) Godkendelse: Mødeplan for foråret 

Nævnet besluttede mødeplan for foråret 2022 på baggrund af 

fremlagt forslag. 

Fredag d. 18. marts kl. 13.30 - 16.00 

Fredag d. 22. april kl.  13.30 - 16.00 

Mandag d. 16. maj kl. 12.15 - 14.45 

Fredag d. 24. juni 2022 kl. 13.30 - 16.00 

 

Ad 6) Drøftelse: Valg af repræsentant til referencegruppe 

Studienævnet drøftede valg af repræsentant i KUs referencegruppe 

for harmoniseringer på studieordningsområdet, på baggrund af at et 

af fakultets to hidtidige medlemmer er udtrådt. 

Studienævnet indstillede studienævnets formand Niels Henrik 

Gregersen til pladsen. Således vil fakultets repræsentanter fremover 

være de to studienævnsformænd. 

 

Ad 7) Drøftelse: Fjernundervisning i FS 2022 

Nævnet drøftede politik for mulighed for anvendelse af 

livestreaming ved undervisning i foråret 2022. 

Formanden præsenterede overvejelserne i lyset af de aktuelle 

samfundsforhold (Covid-19). 

Studenterrepræsentanterne erklærede sig enig i at 

samfundsforholdene kan danne baggrund for ændrede vilkår, men 

påpegede at den hybride undervisning har en del udfordringer, så 

man foretrækker en ren streaming-løsning af den fysiske 

undervisning. ViP-repræsentanterne var helt enige i dette 

synspunkt. 



 

SIDE 3 AF 3 Det blev drøftet om et sådant tilbud skulle gælde for hele 

semesteret eller skal have en anden udgangsdato. 

Studienævnet fandt, at den fysiske undervisning er at foretrække, 

men at de særlige vilkår kan nødvendiggøre en live-streaming af 

undervisningen i en kortere periode. 

Studieleder fortalte, at udgangspunktet fra fakultetets side er fysisk 

undervisning. Der vil tæt på semesterstart blive truffet nærmere 

afgørelse på baggrund af samfundsforholdene angående 

muligheden for streaming af undervisningen. 

 

Ad 8) Beslutning: Prioriteringskriterier ved KA-optag, ikke-retskrav 

Nævnet drøftede om nævnet kan tilslutte sig forslag til ændring af 

prioriteringskriterier på baggrund af studieleders præsentation af 

forslaget. 

Nævnet tilsluttede sig forslaget, og forventer ikke at de vil komme i 

udbredt anvendelse fordi egne retskravsbachelorer vil optage de 

fleste om ikke alle ledige studiepladser på KA-uddannelsen. 

 

Ad 9) Mindre sager og meddelelser 

Ingen sager blev behandlet 

 

Ad 10) Studielederens punkt 

De igangværende online eksaminer går nogenlunde, selvom det er 

en belastning for alle involverede. 

Absalon-kursusrummene skal forberedes og der vil komme en 

introduktion for underviserne, så brugen bliver mere ensartet. 

 

Ad 11) Nyt fra de studerende 

Intet nyt – udover fratrædelser fra nævnet 

 

Ad 12) Kommende møder og årshjul 

Nævnet besluttede at de gerne vil se en samlet eksamensstatistik for 

det foregående akademiske år (sommer og vinter) i december 

sammen med den samlede rapport for undervisningsevalueringer. 

 

Ad 13) Eventuelt 

Studienævnets formand takkede de afgående 

studenterrepræsentanter Amalie og Kirstine for deres store arbejde. 
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