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

Mandag den 9. maj 2016 kl.: 10:00-12:00, NJV. 6B, i lokale 1.02
Møde indkaldt af konstitueret studienævnsformand Sten Bønsing
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 den 1. april

Sagsfremstilling:

Referat fra tidligere Studienævns møde skal godkendes.

Indstilling:

Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat.

Bilag:

Referat fra mødet den 1. april

Punkt 3

Dispensation (lukket punkt)

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om godkendelse af studieplan for resterende studieforløb pga. af
alvorlig kronisk sygdomsforløb.

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning inkl. studieplan, lægelig udtalelse.

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om særlige vilkår til eksamen i form af forlænget besvarelsestid.

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning og lægelig dokumentation

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Genoptagelse af sagen vedr. 4. eksamensforsøg til civilproces, hvor studienævnet
tidligere har givet afslag.

Indstilling:
Bilag:

Klage, lægelig dokumentation samt brev fra fakultetet.

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om fritagelse fra gruppearbejde.

Indstilling:

Bilag:

Ansøgning og lægeligudtalelse.

Punkt 4

Orientering fra Studieleder/studienævnsformand

Sagsfremstilling:
Indstilling:
Bilag:

-

-

FEJ har fået tildelt 90.000,- i tilskud til hyttetur
Stigende ansøgning om aktindsigt, derfor er der sendt information ud til
vejledere/eksaminatorer i forhold til notater til aktindsigt til mundtlig
eksamen
Udmeldelse til studerende vedr. udeblivelser til eksamen i valgfag og
muligheden for at skrifte valgfag på den baggrund.

Punkt 5

Pensumændring i Skatteret

Sagsfremstilling:

Ønske fra fagansvarlig Lise Lotte Madsen om at ændre litteraturen i faget
grundlæggende skatteret fra Skatteretten 1+2 til lærebog om indkomstskat

Indstilling:
Bilag:
Mail fra Lise Lotte Madsen

Punkt 6

Eksaminators inhabilitet

Sagsfremstilling:

Eksaminators (og evt. censors) inhabilitet set i lystet af de mange
studentermedhjælperjob, der er i advokatfirmaer mm. Studienævnet bør have en
generel diskussion om inhabilitet – med ansættelse af de stadig flere
studentermedhjælpere rundt omkring, bliver de mulige inhabilitetssituationer
også hyppigere, hvortil det kan være en udfordring i forhold eksamination, hvortil
en anden eksaminator skal eksaminere fx en studerende.

Indstilling:
Bilag:

Punkt 7

Karaktergennemsnit selskabsret sommereksamen 2016

Sagsfremstilling:

Ved sommerens ordinære eksamen er gennemsnittet relativ højt på både jura og
erhvervsjurastudiet samtidig er der ganske få på erhvervsjurastudiet der er
dumpet og ingen studerende på jurastudiet, dertil er der brug for en diskussion i
studienævnet i forhold til bugen af 7-trins skalaen.

Indstilling:
Bilag:

Karaktergennemsnit fra jura og erhvervsjura

Punkt 8

Diskussion om offentliggørelse af eksamensspørgsmål

Sagsfremstilling:

Der er igen behov for at studienævnet træffer en afgørelse i forhold til
offentliggørelse af eksamensspørgsmål. Eventuelt diskutere muligheden for
differentiering mellem fag.

Indstilling:
Bilag:

Punkt 9

Studiemiljø v/ Carsten Munk-Hansen (punkt fra tidligere møde)

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

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.

