DAGSORDEN
Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn
Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet,

Mandag den 14. marts 2016 kl.: 10:00-12:00, NJV. 6B, i lokale 1.02
Møde indkaldt af Ulla Steen
Du bør læse følgende: Bilag på Moodle

Punkt 1

Godkendelse af endelig dagsorden

Sagsfremstilling:
Indstilling:
Bilag:

Punkt 2

Godkendelse af referat fra den 2. februar 2016

Sagsfremstilling:

Referat fra tidligere Studienævns møde skal godkendes

Indstilling:

Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat

Bilag:

Referat fra mødet den 2. februar

Punkt 3

Midlertidig konstituering af Sten Bønsing som studienævnsformand

Sagsfremstilling:

Det indstilles efter aftale mellem dekan Rasmus Antoft og nuværende
studienævnsformand Ulla Steen, at lektor Sten Bønsing konstitueres midlertidig
som studienævnsformand.

Indstilling:
Bilag:

Punkt 4

Dispensation (lukket punkt)
NN

Sagsfremstilling:

Ansøgning om 4. eksamensforsøg i tingsret og insolvensret og ekstern regnskab

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning, lægeerklæring, studiejournal
NN

Sagsfremstilling:

Ansøgning om 4. eksamensforsøg i civilproces

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning og studiejournal
NN

Sagsfremstilling:

Ansøgning om dispensation fra fremdriftsreformens krav om tilmelding til 30 ECTS

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning fra den studerende

Punkt 5

Merit ansøgning

Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om indskrivning på BA.jur., kan der gives merit for første studieår.

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning

Punkt 6

Orientering fra Studieleder/studienævnsformand
- Optagelse på kandidatuddannelse pr. 01.02.2016
- Mange merit- og dispensationssager
- RES og digital eksamen + diverse andre udvalg – stemningsrapport fra
-

Punkt 7

Sagsfremstilling:

fælles studieledermøde
Møde med fakultet vedrørende samarbejde om eksamen mv
Karrieremesse
Problemstilling vedrørende erhvervsjura – studievejlederne forespørges
om mulighed for indskrivning på jura
Status vedrørende fælles vejledning BA.jur.
Valgfagskatalog – kommende semesterplanlægning
Marie Jull Sørensen og Marianne Hundahl Frandsen har modtaget midler
fra dekanens strategipulje vedr. PBL – pengene anvendes til deltagelse i
konference om formidling/kommunikation ift. forbrugerret

Generelle meritspørgsmål.
- Fag der kan gives merit for fra HA.jur. til BA.jur.
- Bachelorfags overførsel til kandidatuddannelse?
- Bindende forhåndsmerit?
I forbindelse med indskrivning af erhvervsjurastuderende på jura (studieskifte),
foretages der vurdering af, hvilke gennemførte fag, der kan gives merit for på
BA.jur. Eksempelvis er merittildeling for formueretlige fag betinget af tidspunkt for
studieskifte, ligesom der har været lidt uens praksis ift. merittildeling for faget
retsvidenskabsteori. Endelig er det uklart, hvilke fag, der progressionsmæssigt kan
træde i stedet for juridisk valgfag på 6. semester.
Det indstilles, at første års fag ikke kan indgå som meritgivende ift. 6. semester
valgfag
Studienævnet diskuterer merittildeling med udgangspunkt i oversigtsbilag

Indstilling:
Bilag:

Oversigt over bacheloruddannelserne i jura og erhvervsjura
2 x mail korrespondance

Punkt 8

Obligatoriske engelsksprogede valgfag v/Marianne Holgaard

Sagsfremstilling:

Marianne præsenterede i efteråret 2015 tanker og ideer til obligatorisk
engelsksproget fag. Der præsenteres nu konkrete forslag til engelsksprogede fag.

Indstilling:

Studienævnet tager stilling til, om der ønskes obligatorisk engelsk fag på en eller
flere af de fire uddannelser (obligatorisk engelsk fag/ obligatorisk med ét engelsk
valgfag)

Bilag:

Fagbeskrivelser – eksempler 9 stk.

Punkt 9

Fag på 7. semester kandidatuddannelsen i Jura

Sagsfremstilling:

Da overgangsordning vedr. civilproces på 7. semester er afviklet, skal der i STO
2013 cand.jur. etableres nyt obligatorisk fag på dette semester parallelt med
grundlæggende skatteret og fast ejendom. Da de obligatoriske fag ikke er
forudsætningsfag for senere valgfag, kan 7. semesterfaget rummes inden for alle
fagmoduler (alment, formueretligt, offentligretligt, proces ect)

Indstilling:

Studienævnsformand/studieleder (Ulla Steen) vil indstille, at der udbydes
procesretligt fag på 7. semester jura – dels har akkrediteringspanel fokus på det
begrænsede udbud af (civil)proces fag på BA.jur og cand.jur., dels har vi nu med
Mette Mortensen ph.d. afhandling om bevisret mulighed for at udbyde
forskningsbaseret obligatorisk fag. Mette foreslår, at faget tager udgangspunkt i
myndighedsbeslutninger, forligsmuligheder, forvaltningsretlige aspekter,
bevisretlige problemstillinger i civil- og straffesagssager.
Studienævnet diskuterer andre fagforslag til obligatorisk 7. semester cand.jur. fag.

Bilag:

Punkt 10

Studiemiljø v/ Carsten Munk-Hansen

Sagsfremstilling:

Introducerende oplæg v/ Carsten

Indstilling:

Studienævnet sætter studiemiljø på som fast dagsordenspunkt på studienævnets
møder frem til sommerferien 2016.
Faglige udfordringer
Krydsfeltet mellem det faglige og den enkeltes studieplanlægning (Line
Bune Juhl: redegørelse vedrørende coaching)
Det fysiske og sociale miljø
Studienævnet vedtager next steps og hvem gør hvad

Bilag:

Redegørelse fra Line Bune Juhl
Oplæg fra studenterrepræsentanterne i studienævnet

Punkt 11

Studienævnets strategi for PBL på jura og erhvervsjurauddannelsen

Sagsfremstilling:

AAU har vedtaget ny strategi, hvori PBL indgår som fremtrædende element. PBL
skal fremadrettet indgår i læringsmålene for uddannelser.
Studienævnet sætter udvikling af PBL strategi på dagsordenen på kommende
møder, og der udpeges tovholder – vi har på vore uddannelser behov integrere
PBL på en måde, der matcher jurauddannelsernes karakteristika. Marie Jull
Sørensen og Marianne Hundahl deltager i konference i USA vedrørende
forbrugerret/kommunikation mm., og vender tilbage med inspiration, der kan
indgå i PBL strategiproces.

Indstilling:

Oplæg v/ Ulla pba. af ny AAU strategi vedr. PBL.

Bilag:

Punkt 12
Sagsfremstilling:
Indstilling:
Bilag:

Evt.

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.

