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

Onsdag den 1. november 2017 kl. 9.00-12:00, 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 23. oktober 2017.

Sagsfremstilling:

Referat fra tidligere Studienævns møde skal godkendes.

Indstilling:

Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat.

Bilag:

Referat fra mødet den 23.oktober 2017.

Punkt 3

Frafaldstruede studerende v/Birte Solvej Neve

Sagsfremstilling:

Studienævnet skal drøfte frafaldstruede studerende på baggrund af data trukket via
QlikView.

Indstilling:
Bilag:

Oversig over antal og fordeling på studieretninger.

Punkt 4

Selskabsret

Sagsfremstilling:

Adjunkt Gitte Søgaard anmoder om ændring af fagbeskrivelsen i faget selskabsret
samt ændring af eksamensform (studieordningsændring på HA.jur. og Ba.jur.).

Indstilling:
Bilag:

Tidligere fagbeskrivelse og opdateret fagbeskrivelse.

Punkt 5

Processpil – konkret ansøgning inkl. budget vedr. 2 konkrete
specialiseringsfag: Processpil Immaterialret (engelsk) samt
processpil ”Menneskerettigheder (dansk) – udsat fra mødet 231017

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 6

Censorevalueringer fra De Erhvervsøkonomiske Censorkorps

Sagsfremstilling:

Studienævnet bedes gennemgå censorrapporterne fra De Erhvervsøkonomiske
Censorkorps samt Årsberetning 2017 fra censorformandskabet for
erhvervsøkonomi.

Indstilling:
Bilag:

Censorrapporter februar-april 2017 samt maj-juli 2017.

Punkt 7

FEJ ansøger om tilskud til etablering af ny hjemmeside

Sagsfremstilling:

Ansøgning fra FEJ om tilskud på kr. 50.000 til etablering af ny hjemmeside. Den
nuværende hjemmeside kan kun ajourføres en person. Når denne studerende er
færdig med uddannelsen er der ingen der kan ajourføre hjemmesiden.

Indstilling:

Studienævnet bedes tage stilling til tilskud.

Bilag:

Ansøgning samt projektplan inkl. budget fra JCD A/S samt udkast til forside.

Punkt 8

Ansøgning om støtte til ELSA Aalborg studieture i 2018

Sagsfremstilling:
Indstilling:

ELSA Aalborg ansøger om støtte til 2 stk. studieture i 2018. En udenlandstur til
London, der er planlagt til april samt en endnu ikke nærmere bestemt europæisk
storby.

Bilag:

Ansøgning inkl. budget.

Punkt 9

Godkendelse mødeplan 2018

Sagsfremstilling:

Mødeplanen for 2018 fastlægges ud fra princippet om, at Studienævnsmøder
afholdes den første hverdag i hver måned kl. 10.00-12.00.

Indstilling:
Bilag:

Udkast til mødeplan 2018 indeholdende punkter til dagsordenen.

Punkt 10

Orientering fra Studieleder/studienævnsformand

Sagsfremstilling:

o
o

Indstilling:
Bilag:

o
o
o

Opfølgning fra sidste møde
Dispensationssag NN (udsat fra 080917+231017) der blev truffet afgørelse i
sagen 111017. Dispensation for ikke bestået første studieår.
Company Meet´n Greet afholdt den 21. september 2017 (udsat fra 231017)
ITX Flex (udsat fra 080917+231017)
EVA-udgivelse om studiestartens betydning for frafald på videregående
uddannelser (udsat fra 080917+231017)

Punkt 11

Dispensation (lukket punkt)

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om dispensation fra 5-års reglen på baggrund af barsel.

Indstilling:
Bilag:

Sagsudskrift, ansøgning, studiejournal, studieplan samt mailkorrespondance.

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om dispensation fra eksamensreglerne – særlig vilkår vintereksaminerne
2017/2018 i form af ekstra tid.

Indstilling:

Bilag:

Sagsudskrift, ansøgning samt studiejournal.

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om dispensation fra eksamensreglerne – særlig vilkår vintereksaminerne
2017/2018 i form af særskilt lokale

Indstilling:
Bilag:

Sagsudskrift, ansøgning, studiejournal samt lægelig dokumentation.

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Ansøgning om dispensation fra gruppekravet til bachelorprojekt med begrundelse i
deltagelse i projektorienteret forløb og emnevalg.

Indstilling:
Bilag:

Sagsudskrift, ansøgning samt studiejournal.

Navn:
Sagsfremstilling:

NN
Genbehandling af ældre sag vedr. 5. eksamensforsøg til Køberet og Obligationsret
(4. behandling).

Indstilling:
Bilag:

Sagsudskrift, ny ansøgning samt lægelige oplysninger (epikrise
skadestuden/modtagelsen vedr. faderen.) Yderligere bilag kan ses i Moodle vedr.
sidste møderne 010517, 090617 samt 160817.

Punkt 12

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.

