
DAGSORDEN 
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet 

Mandag den 5. februar 2018 kl.: 09.00-12:00, NJV. 6A, 1.02. 

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  10. januar 2018 

Sagsfremstilling Referat fra tidligere Studienævnsmøder skal godkendes.  

Indstilling Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat. 

Bilag Referat fra mødet den 10. januar 2018. 

 

Punkt 3 Konstituering af formand og næstformand 

Sagsfremstilling Studienævnet skal konstituere sig med formand og næstformand (studerende).  

Indstilling  

Bilag  

 

Punkt 4 Delegationsinstruks v/Sten Bønsing 

Sagsfremstilling Studienævnet skal tage stilling til, om der skal gives delegationsinstruks - og i givet fald tage 
stilling til indholdet af delegationsinstruksen og til hvem der skal gives delegationsinstruks. 

Indstilling  

Bilag Den tidligere delegationsinstruks - gældende til 31. januar 2018.  
Ligger på moodle under ”Det Juridiske Studienævns arbejdsredskaber”. 

 

Punkt 5 Orientering om forretningsorden og tavshedspligt og fortrolighed i studienævnet 

v/Sten Bønsing 

Sagsfremstilling  

Indstilling  

Bilag Forretningsorden samt link til dokument om tavshedspligt og fortrolighed i studienævnet 
ligger på moodle under ”Det Juridiske Studienævns arbejdsredskaber”. 

Punkt 6 Nedlæggelse af North Atlantic Law Programme Studieordning samt Advisory Board 

(aftagerpanel) 

Sagsfremstilling Det foreslås at nedlægge North Atlantic Law Programme, tillæg til studieordning ”den juridi-
ske bacheloruddannelse” samt Advisory Board -  se vedhæftede bilag 

Indstilling  

Bilag Oplæg. 



DAGSORDEN 
 
 

Punkt 7 Projektorienteret forløb – diskussion vedr. antal ECTS 

Sagsfremstilling Studienævnet bedes drøfte antal ECTS vedrørende projektorienteret forløb – bør nuværende 
vægtning på 10 ECTS hæves til 20 ECTS.  

Bilag  

 

Punkt 8 Kodeks for samarbejdet mellem Aalborg Universitet og studerende, herunder stu-
denterforeninger samt procedure for udlån af lokaler til studenteraktiviteter m.v. 

Sagsfremstilling Rektorsekretariatet har den 19. december 2017 distribueret ”Kodeks for samarbejdet mellem 
Aalborg Universitet og studerende, herunder studenterforeninger samt procedure for udlån 
af lokaler til studenteraktiviteter m.v.” 
Studienævnet bedes gennemgå kodeks. 

Bilag Mail (link til kodeks ligger i mailen) 

 

Punkt 9 Orientering fra Studieleder/studienævnsformand 

Sagsfremstilling o Opfølgning fra sidste møde: 
- Returmelding fra fagansvarlig Ulla Steen og underviser Per Vestergaard Ander-

sen vedr. evalueringen F2017 af specialiseringsfaget ”Køb og salg af virksomhe-
der og aktier”. 

o Karaktergennemsnit for jurastuderende i hele Danmark. (Bilag: mail) 

Bilag  

 

Punkt 10 Dispensation (lukket punkt) 

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende klager over afslag om dispensation til at følge fag på kandidatuddannelsen 
pr. 1/2-2018 samt tillige 4. gangs bevilling til Statistik. 

Bilag Sagsudskrift, mailkorrespondance, ansøgning/klage over afslag, studiejournal 

 

Punkt 11 Klage (lukket punkt) 

Navn 13 navngivne studerende klager i fællesskab over eksaminationsgrundlaget i faget Grundlæg-
gende skatteret, ordinær prøve den 11. december 2017. 

Sagsfremstilling Fakultetet anmoder Studienævnet om udtalelse vedr. klagens indhold. Svarfristen er jf. tele-
fonisk aftale med Janni Holm Bragason forlænget fra den 2. februar 2018 til den 6. februar 
2018. 

Bilag Mail samt klage. 

 

Punkt 12 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. 


