Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn
Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn ved Aalborg
Universitet, mandag den 6. september 2021 kl. 13-15 i lokale 106 (Fib. 4).
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Fibigerstræde 4
9220 Aalborg Ø
Tlf. 99 40 80 31
www.law.aau.dk

Mødet er indkaldt af studienævnsformand Liselotte Madsen
Du bør læse følgende: Bilag på Moodle.
Punkt 1
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag

Godkendelse af endelig dagsorden
Dagsorden skal godkendes af studienævnet.
Dagsorden godkendes af studienævnet.
Dagsorden

Punkt 2
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag

Godkendelse af referat fra mødet den 1. juli
Godkendelse af referat fra foregående studienævnsmøde.
Der indstilles til at Studienævnet godkender referatet.
Referat fra mødet (findes på Moodle under det respektive møde)

Punkt 3
Sagsfremstilling

Evaluering af eksamensplaner med fast klokkeslet
Studienævnet skal på baggrund af sommereksamens pilotprojekt med tidspunkter
på eksamensplanen og de indkomne evalueringer fra eksaminator og studerende,
tage stilling til om der fremadrettet skal være tidspunkter på planerne eller ej.
Samtidig kan det anbefales, at der tages stilling til om hvorvidt der skal indlægges
pauser – og evt. hvor mange studerende der skal/kan eksamineres pr. dag.

Indstilling
Bilag

Punkt 4
Sagsfremstilling

Indstilling
Bilag

Punkt 5
Sagsfremstilling

Bilag 1 og 2

Ekstraordinært udbud af eksamener til vinter 2021-22
Da vi stadig har et par studerende, som mangler at bestå faget Familie/arveret på
2013-studieordningen skal ekstraordinært udbydes til vinter 2021/22. På 2013-studieordniningen var eksamen placeret om sommeren.
Ingen bilag

Code of Conduct
Det har været drøftet i flere omgange at udarbejde retningslinjer for studerendes
adfærd. Baggrunden herfor er bl.a. at det i øget omfang har været oplevet, at studerende skriftligt og verbalt udtrykker sig med et uacceptabelt sprogbrug. Vi ønsker
med code of conduct at udtrykke hvilke værdier, som instituttet står for og hvilke
værdier de studerende skal leve op til for at alle f(studerende som ansatte får et inspirerende og positivt lærings- og arbejdsmiljø.

Indstilling
Bilag

Studienævnet bedes drøfte og komme med input til udkastet.
Bilag 3

Punkt 6
Sagsfremstilling

Orientering fra Studienævnsformanden
A. Orientering om ændring af regel vedrørende dispensation til at skrive kandidatspeciale samtidig med, at studerende tager det sidste fag.
B. Orientering fra censorformandskabet
C. Trivselsmidler
D. Orientering fra Uddannelsesjura vedrørende afvikling af undervisning og
prøver i efterårssemesteret 2021 (COVID-19)
E. Studienævnet besluttede ved Juni mødet, at der skulle arbejdes videre med
evalueringer.

Indstilling
Bilag

Bilag 4 til punkt B
Bilag 5 til punkt D

Punkt 7

Dispensation og meritsager (lukket punkt)

Punkt 8
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag

Eventuelt

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.

