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

Mandag den 23. oktober 2017 kl. 09.00-12:00, NJV. 6B, i lokale 1.02.
Marlene Landbo Ydegaard deltager under dagsordenens punkt 3.
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 8. september 2017

Sagsfremstilling:

Referat fra tidligere Studienævns møde skal godkendes.

Indstilling:

Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat.

Bilag:

Referat fra mødet den 8. september 2017.

Punkt 3

Undervisningsevaluering forår 2017 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:

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

Punkt 4

Studiestartsundersøgelse 2017

Sagsfremstilling:

Studiestartsundersøgelse 2017 HA-jur. og BA-jur.

Indstilling:

Studienævnet bedes gennemgå undersøgelserne og overveje, om der kan/skal ske
forbedringer.

Bilag:

Studiestartundersøgelse uden kommentarer, studiestartsundersøgelse vedr. begge
studieretninger.

Punkt 5

Kriterier for indskrivning på jura uden om KOT (fortsat fra møderne den 16.
august og 8. september)

Sagsfremstilling:

Studienævnet traf på mødet den 16. august 2017 beslutning om flere kriterier. Sten
Bønsing sammenfatter disse og danner udkast til fremtidige kriterier. Til mødet den
8. september drøftede Studienævnet korrespondance mellem SB og Studiekontoret.

Indstilling:

Studienævnet bedes gennemgå de af Sten Bønsing nedskrevne kriterier.

Bilag:

Forslag til prioriteringskriterier ved indskrivning på jurauddannelsen

Punkt 6

Gruppestørrelse, klyngevejledning og antal sider i projekter og specialer
(fortsat fra mødet 8. september 2017)

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. Fortsat fra mødet 7. september, hvor det blev
aftalt, at der skulle nedsættes arbejdsgruppe.

Indstilling:

Studienævnet bedes nedsætte arbejdsgruppe. Fakultet skal orienteres herom.

Bilag:

Bilag på Moodle under mødet 8. september 2017.

Punkt 7

Karaktergennemsnit sommereksaminerne (udsat fra mødet 8. september)

Sagsfremstilling:

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

Indstilling:
Bilag:

Bilag på Moodle under mødet 8. september 2017.

Punkt 8

Ny studieordning HA-jur.

Sagsfremstilling:

Studienævnet bedes diskutere ny studieordning HA jur.

Indstilling:
Bilag:

Udkast ny HA.jur studieordning.

Punkt 9

Normskema

Sagsfremstilling:

Normskemaet forslås udvidet med en ny norm for denne type eksamen.

Indstilling:

Det indstilles, at ugeopgave, max sidelængde 15 sider normeres til 1 time.

Bilag:

Normskema.

Punkt 10

Budget 2018

Sagsfremstilling:

Gennemgang af budget for 2018 i hovedtræk.

Indstilling:
Bilag:

Fremlægges på mødet.

Punkt 11

Processpil – konkret ansøgning inkl. budget vedr. 2 konkrete
specialiseringsfag: Processpil Immaterialret (engelsk) samt
processpil ”Menneskerettigheder (dansk)

Sagsfremstilling:

Konkret ansøgning fra Torsten Bjørn Larsen samt Jesper Lindholm vedr.
specialiseringsfagene Immaterialret (på engelsk) i efterårssemesteret E18 og E20
samt ”Menneskerettigheder (på dansk) i forårssemesteret F19 og F21.

Indstilling:

Studienævnet bedes træffe generel beslutning om, hvor mange processpil der skal
være samt hvorvidt de 2 fag skal udbydes som specialiseringsfag.

Bilag:

Ansøgning inkl. budget samt 2 stk. fagbeskrivelser

Punkt 12

Ansøgning om ændring i eksamensformen vedr. specialiseringsfagene: 1)
International contract law, 2) International commercial arbitration, 3)
Procedurekonkurrencen Vis Moot.

Sagsfremstilling:

Indstilling:
Bilag:

Lektor Thomas Neumann anmoder Studienævnet om at godkende følgende
ændringer:
1) International contract law:
Faget ønskes afsluttet med en mundtlig emne-baseret eksamen og ikke som nu
valgfrihed mellem mundlig emne-baseret eksamen eller mundtlig synopsis-baseret
eksamen. Såfremt der forekommer studerende der måtte være underlagt
skriftlighedskrav, bør disse gives dispensation.
2) International commercial arbitration
Faget ønskes afsluttet med en mundtlig emne-baseret eksamen og ikke som nu
valgfrihed mellem mundlig emne-baseret eksamen eller mundtlig synopsis-baseret
eksamen. Såfremt der forekommer studerende der måtte være underlagt
skriftlighedskrav, bør disse gives dispensation.
3) Procedurekonkurrencen Vis Moot.
Der ansøges om, at Studienævnet godkender udvidelse af optag fra 6 studerende til
8 studerende.

Sagsfremstilling:

Indstilling:

Bilag:

Punkt 13
Sagsfremstilling:
Indstilling:

Bilag:

Punkt 14
Sagsfremstilling:

Ansøgning fra fagansvarlig Ulla Steen vedr. pensumændring i
specialiseringsfaget 'Køb og salg af virksomheder og aktier'
Der ansøges om, at vil der i F18 bliver anvendt: Per Vestergaard Andersen;
'Værdiansættelse af virksomheder og aktier', 2. udgave, Jurist- og
Økonomforbundets Forlag. Der er tale om en ny udgave. 2. udgaven er imidlertid
udvidet og forbedret, sådan at en tidligere problemstilling med inddragelse af andet
(ikke angivet) materiale undgås.
Mail fra Ulla Steen.

Høring vedr. interne administrative retningslinjer og vejledning til
kandidatspecialereglerne
I forbindelse med de vedtagne specialeregler (fra september 2017) har der været
nedsat en projektgruppe, der har haft til opgave at udarbejde en administrativ
vejledning til specialereglerne. Projektgruppen har nu udarbejdet ”Interne
administrative retningslinjer og vejledning til kandidatspecialereglerne”. Svarfrist
til Fakultetet 30. oktober 2017.
Interne administrative retningslinjer og vejledning til kandidatspecialereglerne.

Orientering fra Studieleder/studienævnsformand
o
o
o
o
o

Opfølgning fra sidste møde
Lektor Birgit Feldtmann er valgt som medlem af Studienævnet i den
resterende del af valgperioden.
Company Meet´n Greet afholdt den 21. september 2017
ITX Flex (fra sidste møde)
Civilproces ændret i Århus til 15 ECTS. THN undersøger (fra sidste møde)

o

EVA-udgivelse om studiestartens betydning for frafald på videregående
uddannelser (fra sidste møde)

Punkt 15

Dispensation (lukket punkt)

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om dispensation fra deltagelseskravet vedr. 1-årsprøven (Køberet og
obligationsret).

Indstilling:
Bilag:

Studiejournal, korrespondance Fakultetet, div. korrespondance 2016 – ligger under
mødet 8. september 2017.

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om dispensation fra eksamensreglerne, idet hun anmoder om adgang til
online ordbøger til de skriftlige eksaminer Formueret III samt Markedsret.

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning og studiejournal.

Punkt 16

Forhåndsmerit (lukket punkt)

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om at projektorienteret forløb på Dansk ambassade giver merit for et
engelsksproget valgfag.

Indstilling:
Bilag:

Ansøgning, studiejournal, forhåndsmeritskema samt fagbeskrivelse.

Punkt 17

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.

