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

Fredag den 8. september 2017 kl.: 10.00-12:00, NJV. 6B, i lokale 1.02.
Møde indkaldt af studienævnsformand Liselotte Madsen.
Marlene Landbo Ydegaard deltager eventuelt i dagens møde vedr. dagsordenens punkt 9.
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 16. august 2017

Sagsfremstilling:

Referat fra tidligere Studienævnsmøde skal godkendes.

Indstilling:

Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat.

Bilag:

Referat fra mødet den 16. august 2017.

Punkt 3

Gruppestørrelse, klyngevejledning og antal sider i projekter og specialer

Sagsfremstilling:

På baggrund af indstilling fra prodekanen for uddannelse bedes Studienævnet tage
stilling til gruppestørrelse, sidetal på projekter og specialer samt eventuel
anvendelse af klyngevejledning.

Indstilling:
Bilag:

Oversigter over projekter på Den Juridiske Skole samt mail fra prodekanen.

Punkt 4

Forvarsel om høring af udkast til ny vedtægt for AAU (fortsat behandling fra sidste
møde) samt nyt bilag siden sidst: Mail vedr. ikrafttrædelse af ændringer vedr.
sammensætning af kollegiale organer

Sagsfremstilling:

Fakultet har udsendt forvarsel på høring vedr. udkast til ny vedtægt for AAU.
Svarfrist 25. september 2017.
Efterfølgende har Rektorsekretariatet pr. mail af 23. august 2017 oplyst,
ændringerne vedr. sammensætning af de kollegiale organer først implementeres
ved næste ”store” valg, hvor alle valggrupper er på valg. Dette valg finder sted
efteråret 2019 med indtræden i organerne pr. 1. februar 2020.

Indstilling:
Bilag:

3 stk. bilag ligger under dette møde.

Punkt 5

Kriterier for indskrivning på jura uden om KOT

Sagsfremstilling:

Studienævnet traf på mødet den 16. august 2017 beslutning om flere kriterier. Sten
Bønsing sammenfatter disse og danner udkast til fremtidige kriterier.

Indstilling:

Studienævnet bedes godkende udkastet.

Bilag:

Mailkorrespondance mellem Sten Bønsing og Studiekontoret.

Punkt 6

Orientering om ændringsbekendtgørelser (uddannelsesbekendtgørelserne vedr.
erkendtlighed m.v.)

Sagsfremstilling:

Studienævnet orienteres om ændringen.

Indstilling:

Studienævnet bedes tage stilling til om ændringen skal tilføjes vores retningslinjer.

Bilag:

Bilag fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Punkt 7

Semesterbeskrivelser E17

Sagsfremstilling:

Studienævnet bedes godkende semesterbeskrivelserne for HA-jur. og BA-jur.
(flyttet fra mødet 160817).

Indstilling:
Bilag:

4 stk. semesterbeskrivelser.

Punkt 8

Selvevaluering – år 3

Sagsfremstilling:

Følger på mødet. (flyttet fra mødet 160817).

Indstilling:
Bilag:

Punkt 9

Ny procesbeskrivelse for opfølgning på udfordringer i studiemiljøet på
SAMF v./Marlene Landbo Ydegaard

Sagsfremstilling:

Fakultetet har udarbejdet procesbeskrivelse vedr. sikring af, at ønsker til større
projekter og behov vedr. det fysiske studiemiljø fra semesterevalueringerne drøftes,
prioriteres og overleveres til Campus Service.

Indstilling:

Studienævnet bedes tage stilling til om der skal foretages yderligere i forhold til
procesbeskrivelsen.

Bilag:

Ny procesbeskrivelse for opfølgning på studiemiljø på SAMF

Punkt 10

Karaktergennemsnit sommereksaminerne

Sagsfremstilling:

Studienævnet præsenteres for karaktergennemsnit for samtlige eksaminer – såvel
ordinære som reeksaminer – sommeren 2017.

Indstilling:

Bilag:

Bilag følger.

Punkt 11

Orientering fra Studieleder/studienævnsformand

Sagsfremstilling:

o

Opfølgning fra sidste møde.

o
Indstilling:
o
o
o

Bilag:

Reviderede kandidatspecialeregler til implementering samt høringspunkt
dertil.
Valg til Studienævnet.
ITX-Flex er implementeret (erstatning for ExamMonitor).
EVA-udgivelse om studiestartens betydning for frafald på videregående
uddannelser.

Punkt 12

Dispensation (lukket punkt)

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning 3. eksamensforsøg – specialiseringsfaget ”Ansættelsesret” bachelor. Den
studerende anmoder om at tage eksamen sammen med 9. semester i vinteren
2017/2018.

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning og studiejournal.

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om valgfag på kandidatuddannelsen (8. sem. ansættelsesret som valgfag
på 6. sem.).

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning og studiejournal.

Punkt 13

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.

