
DAGSORDEN 
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet 

Onsdag den 28. 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  

 

Punkt 2 Godkendelse af referat fra mødet den 5. februar 2018 

Sagsfremstilling Referat fra tidligere Studienævns møder skal godkendes.  

Indstilling Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat. 

Bilag Referat fra mødet den 5. februar 2018. 

 

Punkt 3 Undervisningsevaluering efteråret 2017 v/Helle Julie Vigsø Henriksen 

Sagsfremstilling Undervisningsevaluering er foretaget i henhold til evalueringsplan. 

Indstilling Studienævnet bedes tage stilling til hvorvidt der skal foretages yderligere i henhold til de 
retningslinjer, der er fastlagt i evalueringsplanen. 

Bilag Analyse evaluering 2017 og samtlige undervisnings- og semesterevalueringer (Der er en del 
filer er det lagt i 2 mapper). 

 

Punkt 4 Kvote 2 kriterierne  

Sagsfremstilling På hjemmesiden http://www.aau.dk/uddannelser/bachelor/jura/adgangskrav er anført un-
der eksempler på relevant uddannelser, at ” Dele af alle samfundsvidenskabelige uddannel-
ser.” er relevant. Denne formulering er meget bredt og foreslås begrænset til ”Visse sam-
fundsvidenskabelige uddannelser”. 

Indstilling Studienævnet bedes drøfte formuleringen. 

Bilag  

 

Punkt 5 Faktisk regnskab 2017 og budget 2018 

Sagsfremstilling Gennemgang af det faktiske regnskab for Det Juridiske Studienævn og Den Juridiske Skole for 
2017. Af hensyn til nye medlemmer i studienævnet bliver der en meget kort forklaring af 
budget 2018. 

Indstilling  

Bilag Udleveres på mødet 

 

Punkt 6 Orientering om ændring i eksamensbekendtgørelse vedr. individuel udprøvning 

Sagsfremstilling Ændringsbekendtgørelsen indebærer, at den studerende ved afsluttende opgaver (bachelor-

http://www.aau.dk/uddannelser/bachelor/jura/adgangskrav
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projekt, kandidatspeciale og masterprojekt) kan vælge at udarbejde opgaven individuelt. 
Uanset om den afsluttende opgave er udarbejdet i en gruppe, kan den studerende, hvor der 
er mundtligt forsvar, vælge at blive eksamineret individuelt.  

Bilag Mail samt 2 bilag. 

 

Punkt 7 Karaktergennemsnit vintereksaminerne 2017/2018 samt de 2 forgående år. 

Sagsfremstilling Karaktergennemsnit for fagene vinter 2017/2018 er trukket for 1., 3., 5. og 7. semester. Gen-
nemsnit er beregnet særskilt for erhvervsjura og jura i sammenlæste fag. 

Indstilling  

Bilag Karakterstatistikker obligatoriske fag vintereksaminer 2015/2016 og 2016/2017 (ligger på 
Moodle). Karaktergennemsnit for vintereksaminerne for 2017/2018 er under udarbejdelse – 
de oploades på Moodle eller bliver udleveret på mødet. 

 

Punkt 8 Orientering fra Studieleder/studienævnsformand 

Sagsfremstilling o Opfølgning fra sidste møde   
o Deltager selvevalueringsmøde 20. april 2018, idet næstformanden er forhindret 
o Optag kandidatuddannelserne pr. 1. februar 2018 (CMJ 4 stk. /CJ 8 stk.) 
o Jurafabrikkens karrieremesse den 8. marts 2018 

 

Punkt 9 Dispensation (lukket punkt) 

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende søger om 4. gangs eksamensforsøg til Aftaleret og erstatningsret. 

Bilag Sagsudskrift, ansøgning, studiejournal samt notat til forløb på Aalborg Universitetshospital, 
studiejournal. 

 

Punkt 10 Meritansøgninger (lukket punkt) 

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende søger om forhåndsgodkendelse af valgfag Berkeley university   

Bilag Sagsudskrift, ansøgning, mailkorrespondance, oversigt Berkeley Summer Sessions, studie-
journal. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende ønsker indskrivning på cand.merc.jur. på grundlag af Islandske uddannelser  

Bilag Sagsudskrift, ansøgning, bachelorbevis med mere fra Islandsk universitet, studiejournal. 

 

Punkt 11  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. 


