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

Mandag den 15. august 2016 kl.: 10:00-12:00, NJV. 6B, i lokale 1.02
Møde 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 den 1. juni samt den 16. juni 2016

Sagsfremstilling:

Referat fra tidligere Studienævns møde skal godkendes.

Indstilling:

Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat.

Bilag:

Referat fra mødet den 1. juni samt fra ekstra ordinært møde den 16. juni 2016.

Punkt 3

Dispensation (lukket punkt)

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om at skrive speciale samtidig med udskydelse af et valgfag, således at
der i efteråret 16 følges to valgfag (20 ECTS) og til foråret 16 skrives speciale
sammen med et valgfag.

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning og studiejournal

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om 4. eksamensforsøg til faget realisationsbeskatning

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning, lægeerklæring og studiejournal.

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning vedr. 4. eksamensforsøg i ekstern regnskab og erhvervsøkonomi I

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning samt studiejournal

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om 4. eksamensforsøg til valgfag

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning

Punkt 4

Orientering fra Studieleder/studienævnsformand

Sagsfremstilling:

Ved dette punkt orienterer studielederen og eller studienævnsformanden om
aktueller og relevante emner/sager.

o

o

Forskudt studiestart på jura og erhvervsjura 1/2 - dekanatet har på
dekanatmøde den 29. juni 2016 drøftet det fremsendte ønske om
mulighed for forskudt studiestart på Jura og erhvervsjura. Dekanatet
besluttede på mødet, at Jura fremadrettet skal have lov til forskudt
studiestart i februar med offentliggørelse af muligheden, så de gældende
regler overholdes. (bilag: udklip af referat fra dekanatmøde den 29. juni
2016).
Optag af studerende pr. 1/9

Indstilling:
Bilag:

Udklip af referat fra dekanatmøde den 29. juni 2016

Punkt 5

Ændring af navnet for faget ”Erhvervsregulering”

Sagsfremstilling:

Den fagansvarlige, Torsten Bjørn Larsen ønsker af ændret navn på
faget ”Erhvervsregulering” til ”Markedsret” på engelsk ”Market Law” på engelsk.
Begrundelse er at det navn er mere retvisende i forholdt til fagets indhold, som nu
består af konkurrence-, immateriel- og markedsføringsret.

Indstilling:

Det indstilles at studienævnet godkender ændringen.

Bilag:

Punkt 6
Sagsfremstilling:

Indstilling:

Bilag:

Til rettelser af retningslinjer samt godkendelse af mindre ændringer i
retningslinjer for Den Juridiske Skole
Hermed forslag til rettelser i forhold til Retningslinjer for dispensationer, Retninger
for synopsis samt Retningslinjer for projekter.
Det indstilles at studienævnet godkender de foreslåede rettelser (vedlagt som
bilag) samt vedtage et minimum, for hvilket typer rettelser der kan foretages i
retningslinjerne uden at det skal godkendes i SN.
Mail med rettelser og ændringer, Retningslinjer for dispensationer, Retninger for
synopsis samt Retningslinjer for projekter.

Punkt 7

Studieordningsændring til Cand.jur.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med overgangsordingen, hvor civilproces er flyttet fra
kandidatuddannelsen til bacheloruddannelsen er der brug for en ændring i STO
cand.jur. om, at hvis ikke den studerende har haft civilproces på
bacheloruddannelsen skal dette tages på studiets 1. semester i stedet for et
valgfag.

Indstilling:

Det indstilles at studienævnet vedtager en STO ændring til Cand.jur. 2013.
”Studerende der optages på bagrund af en BA.jur. omfattet af en studieordning
tidligere end 2013, skal på Cand.jur. uddannelsens 1. semester vælge faget
civilproces i stedet for et valgfag.”

Bilag:

Punkt 8

Udbud af ekstra ordinære eksaminer til vinter 16/17

Sagsfremstilling:

Som tidligere besluttet i studienævnet skal der være en dialog med studienævnet i
forhold til hvilke eksaminer der skal ekstra ordinært udbydes.

Indstilling:

Det anbefales at der ikke udbydes ekstra ordinære eksaminer til vintereksamen ud
over de eksaminer der skal udbydes jf. overgangsordning i studieordningen.

Bilag:

Punkt 9

Eksamensopgaver og rettevejledninger på moodle

Sagsfremstilling:

Studiesekretariatet har brug for at studienævnet diskutere nedenstående punkter,
sådan der kan udarbejder retningslinjer/politik til fagansvarlige samt studerende.
o Hvor længe skal eksamensopgaverne og rettevejledninger være
tilgængelige for de studerende på moodle ?
o Skal der formuleres en ansvarsfraskrivelse på moodle ?

Indstilling:
Bilag:

Punkt 10

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.

