
DAGSORDEN 
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet 

Onsdag den 1. december 2017 kl.: 10.00-12:00, NJV. 6B, i lokale 1.02. 

Til mødet deltager tillige FEJ v. formand Victor Skou og næstformand Torben Stenberg Sørensen vedr. 

punkt 3.   

 
Mødet er 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  1. november 2017 

Sagsfremstilling Referat fra tidligere Studienævns møder skal godkendes.  

Indstilling Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat. 

Bilag Referat fra mødet  den 1. november 2017. 

 

Punkt 3 FEJ ansøger om tilskud til etablering af ny hjemmeside – fortsættelse fra mødet 1. 
november 2017 

Sagsfremstilling Ansøgning fra FEJ om tilskud på kr. 50.000 til etablering af ny hjemmeside. Den nuværende 
hjemmeside kan kun ajourføres af en person. Når denne studerende er færdig med uddan-
nelsen er der ingen der kan ajourføre hjemmesiden. 
Til mødet den 1. november blev der ikke truffet beslutning på det foreliggende grundlag – 
Studienævnet havde flere spørgsmål, som de gerne vil have svar på. Derfor er FEJ inviteret til 
at deltages i dagens møde.  

Indstilling Studienævnet bedes tage stilling til tilskud. 

Bilag Ligger på Moodle under mødet 1. november 2017. 

 

Punkt 4 Ansøgning om fagbeskrivelsesændring vedr. Folkeret og Statsforfatningsret. 

Sagsfremstilling Lektor Jesper Lindholm ansøger om ændring af fagbeskrivelsen i faget Folkeret samt Statsfor-
fatningsret. Der søges om: Titelændring til Folkeret og Grundrettigheder, genindførelse af 
ekstern censur, pensumændring vedr. folkeretsdelen (Peter Germers Indledning til folkeret-
ten erstattes af den nyligt udkomne Sten Schaumburg-Müller m.fl.: Folkeret, Hans Reitzels 
Forlag, 1. udgave, 2017), ECTS deklarationen er ændret en smule og justeret en anelse op, 
skriftlige øvelsesopgaver er hævet fra 2 til 3.Timebelastningen for så vidt angår mundtlige 
øvelsesopgaver er sat op, idet der introduceres flere af disse som en del af forelæsningerne 
med henblik på forbedring af læringsprocessen.  (studieordningsændring Ba.jur.). 

Indstilling Studienævnet bedes gennemgå ansøgningen. 

Bilag Tidligere fagbeskrivelse og opdateret fagbeskrivelse. 
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Punkt 5 Ny studieordning - bachelorprojekt 

Sagsfremstilling Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, 
kan resumeet skrives på dansk. I studieordningen fastsættes, hvorledes resumeet indgår i 
den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, og hvilket sprog resumeet kan eller skal 
skrives på. 

Indstilling Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk 
skal resumeet skrives på dansk. Resumeet skal være på mindst 1 og højst 2 normalsider. 
Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet. 

Bilag Ingen. 

 

Punkt 6 Elektronisk aflevering af bachelorprojekter og kandidatspecialer 

Sagsfremstilling Bachelorprojekter og kandidatspecialer afleveres pt. i fysisk form.  
Print er meget tidskrævende i forhold: 

 Modtagelse af og kvittering for projekter: 2 medarbejdere i 2 timer.  

 Fordeling af fysiske projekter:1 dags arbejde for 3 medarbejder samt 2 studentermed-
hjælpere. 

 Fremsendelse (tid for afsendelse til modtagelse) 

 Omkostningstungt i forhold til porto 

 Mindre fleksibilitet ved fastlæggelse af eksamenstidspunktet  
Flere andre universiteter udskriver ikke længere projekter til eksaminator og censor, idet de 
studerende afleverer direkte i digital eksamen. Vi bør overveje at følge efter. 

Indstilling Studienævnet bedes tage stilling til dette. 

Bilag Ingen. 

 

Punkt 7 Oversigt eksamensklager sommereksaminerne 2017 

Sagsfremstilling Oversigt over eksamensklager, sommereksaminerne 2017. Fakultetet har bekræftet, at over-
sigten indeholder såvel ordinære samt syge- og reeksaminer. 

Indstilling Studienævnet bedes gennemgå oversigten. 

Bilag Oversigt. 

 

Punkt 8 Bogindkøb 

Sagsfremstilling En ekstern lektor har ansøgt om 7500,- kr. til bogindkøb til udvikling af specialiseringsfag. 

Indstilling Studienævnet bedes diskutere konkret ansøgning samt drøfte den generelle holdning til 
bogindkøb. 

Bilag Mailkorrespondance (3 stk. mail). 

 

Punkt 9 Orientering fra Studieleder/studienævnsformand 

Sagsfremstilling o Opfølgning fra sidste møde 
o Opfølgning på dimittendundersøgelser (udsendt pr. post i uge 44). Status er pt. at 

kun 33 studerende ud af 135 har besvaret undersøgelsen.  

Bilag  

 

Punkt 10 Dispensation (lukket punkt) 

Navn NN  

Sagsfremstilling Søger om et 4. forsøg til Retsvidenskabsteori til vintereksamen 2017. 

Bilag Sagsudskrift, ansøgning, dødsattest, studiejournal. 
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Navn NN 

Sagsfremstilling Ansøger om dispensation for ikke at have bestået første studieår. 

Bilag Sagsudskrift, mailkorrespondance Studieadministrationen, psykologerklæring, studiejournal, 
gammel sag. OBS siderne 10-17 ser underlige ud - Fakultet er kontaktet vedr. dette.  

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende anmoder på baggrund af sygdom om dispensation fra eksamensreglerne, 
idet hun anmoder om at hendes ordinære eksamen afholdes på datoen for syge- og reeksa-
men. Ansøgningen gør sig gældende enten og helst faget forvaltningsret (ordinær eksamen 
201217/syge- og reeksamen 300118) eller retsvidenskabsteori (ordinær eksamen 
121217/syge- og reeksamen 250118).  

Bilag Sagsudskrift, ansøgning, lægeerklæring Regionshospitalet samt studiejournal 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende ansøger om dispensation fra gruppekravet vedr. bachelorprojekt 

Bilag Ansøgning, psykologhenvisning fra egen læge, studiejournal 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende ansøger om dispensation fra gruppekravet vedr. bachelorprojekt 

Bilag Sagsudskrift, ansøgning, korrespondance og studiejournal. 

 

Punkt 11 Meritansøgninger (lukket punkt) 

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende søger merit til cand.merc.jur. for tidligere gennemførte fag på Finansøko-
nomuddannelsen.  

Bilag Sagsudskrift, studiejournal, ansøgning 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Ansøger om merit for specialiseringsfag samt speciale. 

Bilag 2 stk. bilag. Sagsudskrift på 286 sider samt mailkorrespondance med SB 

 

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. 


