
DAGSORDEN 
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet 

Onsdag den 10. januar 2018 kl.: 09.00-12:00, NJV. 8A, lokale 2.09. 

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. december 2017 
Sagsfremstilling Referat fra tidligere Studienævns møder skal godkendes.  
Indstilling Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat. 
Bilag Referat fra mødet  den 1. december 2017. 
 
Punkt 3 Studienævnsrapporter 2017 
Sagsfremstilling Orientering og gennemgang af studienævnsrapporterne. 
Indstilling  
Bilag Studienævnsrapport fra Jura og Erhvervsjura. 
 

Punkt 4 Semesterbeskrivelser F18 
Sagsfremstilling Studienævnet bedes godkende semesterbeskrivelserne for HA-jur. og BA-jur. 
Indstilling  
Bilag 4 stk. semesterbeskrivelser 
 

Punkt 5 Processpil – konkret ansøgning inkl. budget vedr. 2 konkrete specialiseringsfag: 
Processpil Immaterialret (engelsk) samt processpil ”Menneskerettigheder (dansk)  
- fortsat fra mødet den 23. oktober 2017 og 1. november 2017 

Sagsfremstilling Referat af mødet 1. november 2017 ” Studienævnet var positivt indstillet, men kræver kon-
krete budgetter inden endelig stillingtagen. Ansøgerne anmodes om fremsendelse af budget, 
hvorefter punktet bliver sat på et senere møde”.  
Studienævnet bedes tage stilling til ansøgningen. 

Indstilling  
Bilag Ansøgning inkl. budget, 2 stk. fagbeskrivelser samt mail af 29. november 2017. 
 

Punkt 6 Orientering fra Studieleder/studienævnsformand 
Sagsfremstilling o Opfølgning fra sidste møde 
Bilag  
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Punkt 7 Dispensation (lukket punkt) 
Navn NN 
Sagsfremstilling Den studerende ansøger om: 

- 4. eksamensforsøg til Formueret III samt  
- dispensation fra 5-årsreglen. 

Bilag Sagsudskrift, mailkorrespondance samt ansøgning. 
 

Punkt 8 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. 

 


	Godkendelse af endelig dagsorden
	Yderligere instruktioner:

