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

Onsdag den 1. marts 2017 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 mødet den 3. februar 2017

Sagsfremstilling:

Referat fra tidligere Studienævns møder skal godkendes.

Indstilling:

Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat.

Bilag:

Referat fra mødet 3. februar 2017.

Punkt 3

Undervisningsevaluering efterår 2016 v./Marlene Landbo Ydegaard

Sagsfremstilling:

Undervisningsevaluering er foretaget i henhold til evalueringsplan.

Indstilling:

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

Bilag:

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

Punkt 4

Strategiske overvejelser omkring brug af indtægt fra tomplads

Sagsfremstilling:

Studienævnet bør overveje, hvilke strategiske muligheder der er i anvendelse af
den indtægt, som studiet har fra tomplads ordningen. I foråret 2017 er der en
indtægt på 196.00,00 kr. Indtægten er ikke medtaget i studiets budget.

Indstilling:

Studienævnet bedes diskutere, hvorledes midlerne kan/skal bruges.

Bilag:

Punkt 5
Sagsfremstilling:

Orientering fra Studieleder/studienævnsformand
o
o
o
o
o
o
o

Optag kandidatuddannelserne pr. 1. februar 2017
Aflevering af kandidatspecialer før tid
Begrænsning optag HA-jur
Besøg af Genakkrediteringspanel den 8. februar 2017
Jurafabrikkens karrieremesse den 2. marts 2017
Opfølgning fra sidste møde
Retningslinjer vedr. synopsis

Indstilling:
Bilag:

Punkt 6

Optagelsesansøgninger

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om optagelse.

Indstilling:
Bilag:

Oversigt over beståede aktiviteter fra Aarhus Universitet.

Punkt 7

Dispensation (lukket punkt)

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om at få udbudt ekstraordinær eksamen i økonomisk kriminalitet og
cypercrime til sommereksamensudbud. Alternativt skifte af valgfag.

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning, studiejournal

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Skriftlig eksamensbesvarelse til syge- og reeksamen Formueret I den 090217 ikke
afleveret rettidigt kl. 14:10. Uploadet af Britt Justenlund, da det blev konstateret,
at besvarelsen ikke var uploadet. Eksamensbesvarelsen var gemt, men upload ikke
tilendebragt.
Aflevering tilendebragt - af Britt - 7 minutter og 47 sekunder over tid.

Indstilling:
Bilag

Mail af den studerende.

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Skriftlig eksamensbesvarelse til syge- og reeksamen Formueret III den 130217 ikke
afleveret rettidigt kl. 14.00, idet den studerende først forgæves forsøgte at
aflevere word-format og efterfølgende skulle logge på igen samtidig med at der
var IT-problemer.
Afleveret 3 minutter og 56 sekunder for sent.

Indstilling:
Bilag

Mail fra den studerende.

Navn:
Sagsfremstilling:

Indstilling:

NN
Skriftlig eksamensbesvarelse til syge- og reeksamen Formueret III den 130217 ikke
afleveret rettidigt kl. 14.00, idet den studerende havde problemer med at få
uploadet eksamensbesvarelsen, idet denne ikke var gemt i rette format (pdf).
Afleveret 2 minutter og 16 sekunder for sent.

Bilag

Mail fra den studerende.

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Skriftlig eksamensbesvarelse til syge- og reeksamen Selskabsskatteret den 280217
ikke afleveret rettidigt kl. 12.00, idet den studerende igen skulle logge sig på
Digital Eksamen inden eksamensbesvarelsen kunne afleveres.
Afleveret 1 minut og 40 sekunder for sent.

Indstilling:
Bilag
Navn:
Sagsfremstilling:

Mail fra den studerende.
NN
Skriftlig eksamensbesvarelse til syge- og reeksamen Selskabsskatteret den 280217
ikke afleveret rettidigt kl. 12.00, idet den studerende igen skulle logge sig på
Digital Eksamen inden eksamensbesvarelsen kunne afleveres.
Afleveret 8 sekunder for sent.

Indstilling:
Bilag:

Mail fra den studerende.

Punkt 8

Retningslinjer og regler for eksamen

Sagsfremstilling:

Studienævnet mangler at tage stilling til om studerendes udeblivelse ved særlige
vilkår skal have efterfølgende konsekvenser.
Samtidig er der behov for at SN diskuterer, hvordan for sen aflevering i digital
eksamen skal håndteres.

Indstilling:
Bilag:

”Den Juridiske Skoles retningslinjer for dispensationer” samt ”Orientering om
Digital eksamen og Exam monitor til skriftlig syge- og reeksamen - gældende fra d.
12.01.2017”.

Punkt 9

Ændring af fagbeskrivelse for Selskabsret

Sagsfremstilling:

Orientering om ændringer i fagbeskrivelsen for Selskabsret i forbindelse med
ændring af eksamensformen.

Indstilling:
Bilag:

Bilag

Punkt 10

Karaktergennemsnit for ordinære vintereksaminer 2016/2017

Sagsfremstilling:
Indstilling:

Karaktergennemsnit for fagene vinter 2016/2017 er trukket for 1., 3., 5. og 7.
semester. Gennemsnit er beregnet særskilt for erhvervsjura og jura i
sammenlæste fag.

Bilag:

Karakterstatistikker obligatoriske fag vintereksaminer 2015/2016 og 2016/2017

Punkt 11

Nyt medlem af studienævnet

Sagsfremstilling:

Carsten Munk-Hansen udtræder af Studienævnet – nyt medlem skal udpeges.

Indstilling:
Bilag:

Punkt 12
Sagsfremstilling:
Indstilling:
Bilag:

Eventuelt

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.

