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

Tirsdag den 2. februar 2016 kl.: 10:00-12:00, Njv. 6B, lok. 102
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 11. januar 2016

Sagsfremstilling:

Referat fra tidligere Studienævns møde skal godkendes.

Indstilling:

Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat.

Bilag:

Referat fra mødet den 11. januar 2016.

Punkt 3

Konstituering af formand og næstformand

Sagsfremstilling:

Studie skal konstruere sig med formand og næstformand. Næstformanden skal være en
studerende.

Indstilling:
Bilag:

Punkt 4

Dispensation (lukket punkt)

Sagsfremstilling:

NN
4. eksamensforsøg i skriftlig formueret I

Indstilling:
Bilag:

Sagsfremstilling:

Dispensationsansøgning, mail og studiejournal
NN
4. eksamensforsøg i formueret III

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning, lægeerklæring og studiejournal

Sagsfremstilling:

NN
4. eksamensforsøg selskabsret, realisationsbeskatning, gr.skatteret, retshistorie, retsfilosofi
og metode.

Indstilling:
Bilag:
Ansøgning, udkast til afgørelse og studiejournal

Sagsfremstilling:

NN
Særlige vilkår

Indstilling:
Bilag:
Ansøgning, udkast til afgørelse og SPS-test

Punkt 5

Kort orientering fra Studieleder/studienævnsformand

Sagsfremstilling:











Datosammenfald – fakultetets afgørelse
Fremdriftsreform og behov for udbud af ekstraordinære ordinære eksamener
Møde med prodekan akkreditering – nyberegnet ratio og rekrutteringsplan
Årets underviser på Samf.
FEJ 30.000,- kr. Tuborgfondet
Revision af strategi og handlingsplaner – selvevaluering
Projektorienteret forløb – rapporter til gennemsyn
Nyt 7. semester fag på jurauddannelsen (udfasning af civilproces)
Helle Vigsø Henriksen – opgaver for Juridisk Institut

Indstilling:
Bilag:

Punkt 6

Overførsel af navn fra udenlandsk merit

Sagsfremstilling:

Der er ikke muligt for de studerende der tager fag i udlandet at få navnet på faget på
eksamensbeviset, hvilket er problematisk.

Indstilling:
Bilag:

Punkt 7

Semester og undervisningsevaluering

Sagsfremstilling:

Undervisnings- og semesterevaluering er foretaget iht evalueringsplan,

Indstilling:

Studienævnet tager stilling til, hvorvidt der skal foretages yderligere i henhold til de
retningslinjer, der er fastlagt i evalueringsplanen.

Bilag:

Punkt 8
Sagsfremstilling:
Indstilling:
Bilag:

Punkt 9
Sagsfremstilling:

Notat om evaluering og samtlige evalueringer (Da der er en del filer er det lagt i en mappe).
Gældende evalueringsplan

Karakterberegning ordinær vinter eksamen 15/16 – på de eksaminer der er
afviklet og resultatet er kendt for.
Der er trukket karakterstatistikker på 1., 3., 5., 7. semester fag i E 2015. Gennemsnittene er
beregnet for erhvervsjura og jura særskilt, hvor der forekommer samlæsning
Til SN diskussion, herunder om der skal foretages justeringer ift fag afviklet i det ulige
semester E 2015.
Karakterstatistikker obligatoriske fag pr. 26. januar 2016

Evt.

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.

