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Punkt 1

Godkendelse af endelig dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden skal godkendes af studienævnet.

Indstilling:

Dagsorden godkendes af studienævnet.

Bilag:
Referat:

Dagsordenens punkt 7 øverste bullet ” VIP og D-VIP undervisning i brug af annoteringsværktøj og plagiatskan i Digital eksamen ” udsættes. Dagsordenen ellers godkendt.

Punkt 2

Godkendelse af referat fra mødet den 3. april 2017

Sagsfremstilling:

Referat fra tidligere Studienævnsmøder skal godkendes.

Indstilling:

Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat.

Bilag:

Referat fra mødet 3. april 2017.

Referat:

Referatet blev godkendt.

Punkt 3

Praktikophold – generel diskussion

Sagsfremstilling:

Studienævnet bedes tage stilling til, om det er muligt til at komme på 2 praktikophold, hvis de placeres på hhv. bachelor og kandidat.

Indstilling:

Bilag:

Ingen.

Referat:

Der er behov for, at Studienævnet diskuterer praktikorienteret forløb samt dets
omfang. På baggrund af en ansøgning fra en studerende vedr. praktikorienteret
forløb på kandidatuddannelsen, efter at have været i et praktikorienteret forløb
på sin bacheloruddannelse, er det blevet aktuelt, at Studienævnet forholder sig til,
om det vil være muligt at tage to valgfag som praktikorienteret forløb. Studieordningen forhindrer ikke muligheden for at vælge to praktikorienterede forløb (bachelor § 16, stk. 2/kandidat § 13), men der kan være nogle faglige overvejelser i
forhold til at en jurauddannelse er en teoretisk uddannelse. Studienævnet traf
efter drøftelse beslutning om at godkende muligheden for praktikorienteret forløb
på 10 ECTS på både bachelor- og kandidatuddannelsen. Dog fastlagde Studienævnet krav om, at forløbet skal være indenfor forskellige fagperspektiver (fx forsvarer og anklager).

Punkt 4

Digitaliseringsstrategi

Sagsfremstilling:

AAU digitaliseringsstrategi er i høring. Studienævnet skal fremsende høringssvar
senest 12. maj 2017.

Indstilling:

Bilag:

Strategi og handleplan.

Referat:

Studienævnet henledte opmærksomheden på, at der ved implementering skal
være afsat de fornødne ressourcer fx i forhold til uddannelse/kursus samt eventuel yderligere forberedelsestid. Ellers havde Studienævnet ingen bemærkninger til
høringen.

Punkt 5

Ny vedtægt for Studienævn

Sagsfremstilling:

Rektorsekretariatet anmoder Studienævnet om senest den 19. maj 2017 at give
input til ny vedtægt.

Indstilling:

Bilag:

Udklip fra Fakultetsmail.

Referat:

Studienævnet havde ikke kommentar til det fremsendte udkast

Punkt 6

Skift af litteratur i faget Tingsret/Insolvensret på Erhvervsjura

Sagsfremstilling:

Fagansvarlig Søren Sandfeld Jakobsen anmoder om pensumændring i faget Tingsog Insolvensret (del af Videregående Formueret, 5. sem. EJ), således bogen ”Kreditorforfølgning” erstattes med Anders Ørgaards:
”Konkursret” (seneste udgave), Jurist- og Økonomiforbundets Forlag samt
”Ekesekutionsret” (seneste udgave), Jurist- og Økonomiforbundets Forlag.

Indstilling:

Studienævnet bedes tage stillig til om pensumændringen kan godkendes.

Bilag:

Ansøgning.

Referat:

Studienævnet godkendte anmodning om pensumskift.

Punkt 7

Orientering fra Studieleder/studienævnsformand (inkl. opfølgningspunkter fra forgående møder)

Sagsfremstilling:

o
o

VIP og D-VIP undervisning i brug af annoteringsværktøj og plagiatskan i
Digital eksamen.
Opfølgning fra sidste møde.

Indstilling:
Bilag:
Referat:

LLM oplyste, at første møde i ad hoc arbejdsgruppen vedr. strategisk brug af økonomiske midler fra tompladsordning er fastlagt til næste uge. BSN oplyste i den
forbindelse, at der er bestilt endnu en vandautomat, der i nærmeste fremtid bliver
installeret på NJV 6B.

Punkt 8

Dispensation (lukket punkt)

Navn:

NN

Sagsfremstilling:

Ansøgning 5. eksamensforsøg i dansk og international selskabsskatteret samt
fortsættelse af kandidatspeciale.

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning, studiejournal.

Referat:

Studienævnet traf beslutning om tildeling af 5. forsøg i dansk og international
selskabsskatteret. Eksamination i kandidatspecialet skal først ske, når eksamen i
dansk og internationalt selskabsskatteret er bestået.

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Dispensationsansøgning vedr. genindskrivning.

Indstilling:

Ansøgning, korrespondance Fakultetet, gammel sag vedr. afslag dispensation førsteårsprøven.

Bilag:
Referat:

Studienævnet traf beslutning om tildeling af dispensation til genindskrivning.

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning 5. eksamensforsøg Køberet og Obligationsret I.

Indstilling:
Ansøgning, studiejournal, gammel sag.
Bilag:
Referat:

Studienævnet gav afslag til 5. eksamensforsøg. Den studerende skulle have sygemeldt sig.

Punkt 9

Optagelsesansøgninger (lukket punkt)

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning optagelse på cand.jur. på baggrund af en norsk Ba.jur.

Indstilling:
Bilag:

Studieplan for graden bachelor i rettsvitenskap ved Folkeuniversitetet Midt-Norge,
fagplan 1.-3. studieår, karakterudskrift Høgskolen i Molde, mailkorrespondance
Sten Bønsing.

Referat:

Studienævnet traf beslutning om optagelse.

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Indskrivning på cand.merc.jur. på baggrund af en HA.jur. fra 1996.

Indstilling:
Bilag:

Oversigt over beståede aktiviteter AAU.

Referat:

Studienævnet traf beslutning om optagelse.

Punkt 10

Forhåndsmerit (lukket punkt)

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om forhåndsmerit vedr. fagene: Intellectual Property Law, International
Law, Evidence, International Human Rights Law og Law and Social Theory.

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning samt fagbeskrivelser.

Referat:

Studienævnet traf beslutning om tildeling af forhåndsmerit til fag på ”Sterling
Universitet” i Scotland. Vægtningsgrad max 10 ECTS.

Punkt 11

Eventuelt

Sagsfremstilling:
Indstilling:
Bilag:
Referat:

MMK: Anmoder om status vedr. engelske valgfag i efterårssemesteret. Bliver der
udbudt flere formueretlige fag? LLM: Til efterårssemesteret arbejdes der frem
mod at udbyde et helårskatalog – dog skal efterspørgslen/tilmelding være høj nok
for holdoprettelse. EJOH: Udbuddet har været minimalt. MKJ efterlyser tværfaglige valgfag på erhvervs-økonomijura.

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.

