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

Mandag den 11. januar 2016 kl.: 10:00-12:00, NJV. 8A, lok. 2.09
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 af 1. december 2015

Sagsfremstilling:

Referat fra tidligere Studienævns møde skal godkendes.

Indstilling:

Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat.

Bilag:

Referat fra mødet den 1. december 2015.

Punkt 3

Dispensation (lukket punkt)

Sagsfremstilling:

NN
Ansøger om 4. eksamensforsøg i faget familie-arveret

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning og studieplan

Punkt 4

Kort orientering fra Studieleder/studienævnsformand

Sagsfremstilling:
Indstilling:
Bilag:

Punkt 5

Uddannelsesspecifikke spørgsmål i dimittendspørgeskema – oplæg v/ Ulla

Sagsfremstilling:

Karrierecenterets spørgeskema er meget omfattende, og formodentlig godt gennemtænkt.
Men det fremstår også som ’one size fits all’, så det er vanskeligt at identificere spørgsmål,
der direkte har reference til jura og erhvervsjurauddannelserne. Dimittendundersøgelse
skal indgå i selvevaluering af erhvervsjura og jura i 2017 som led i
institutionsakkrediteringsprocedure.
Der foreslås nogle få tilføjelser, der kan vække genklang, når vore dimittender besvarer
skemaet. Jf. bilag – Det er vigtigt, at der i forbindelse med tolkning af undersøgelsessvarene
først og fremmest fokuseres på beskæftigelsesgrad, jobtyper, geografi.

Indstilling:
Bilag:

Spørgeskema-Ordinære uddannelser 2016 + forslag til jura/erhvervsjura specifikke
spørgsmål.

Punkt 7

Studieordningsændringer – mhp anvendelse af eksterne lektorer som
interne censorer

Sagsfremstilling:

Rekruttering af VIP samt nyt bachelorprojektvejledningskoncept har medført, at der er et
kalkuleret reduceret behov for eksterne undervisere. I forbindelse med udnyttelse af
ekstern kapacitet i F 2016 foreslås det, at eksternt ansatte med overskudskapacitet (100
timer) i begrænset omfang anvendes som led i intern censur på udvalgte fag

Indstilling:

Det indstilles til Studienævnet, at der i diverse studieordninger tilføjes bestemmelse om, at
der kan afvikles eksamener med intern censur i F2016, herunder især i forbindelse med
retning af skriftlige familie- og arveretsopgaver, samt formueret II opgaver(køberet,
obligationsret I) Der ønskes SN beslutning, der overlader det til
studieleder/studiesekretariat at indføje nødvendige ændringer i studieordningerne

Bilag:

Punkt 8

Evt.

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.

