DAGSORDEN
Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn
Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet
Fredag den 1. juni 2018 kl.: 09.00-11:00, NJV. 8A, lokale 2.09
Mødet er indkaldt af studienævnsformand Liselotte Madsen.
Du bør læse følgende: Bilag på Moodle.
Punkt 1
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag

Godkendelse af endelig dagsorden

Punkt 2
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag

Godkendelse af referat fra mødet den 2. maj 2018

Punkt 3
Sagsfremstilling

Frafaldstruede studerende v/Birte Neve

Indstilling
Bilag

Punkt 4
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag

Dagsorden skal godkendes af studienævnet.
Dagsorden godkendes af studienævnet.
Dagsorden.

Referat fra tidligere Studienævns møder skal godkendes.
Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat.
Referat fra mødet den 2. maj 2018.

Studienævnet skal drøfte frafaldstruede studerende på baggrund af data trukket via
QlikView.
Oversigt over antal studerende og fordeling på studieretninger.

Semesterbeskrivelser F18
Jf. retningslinjerne for kvalitetssikring på AAU ”Procedure for semesterbeskrivelser” skal
semesterbeskrivelser godkendes af Studienævnet senest 14. dage før semesterstart.
Studienævnet bedes gennemgå og godkende semesterbeskrivelserne for HA-jur. og BA-jur.
Idet Studienævnsmødet i august ligger under 14 dage før semesterstart bringes punktet i
Studienævnet på nuværende tidspunkt.
5 stk. semesterbeskrivelser (oploades snarest muligt).

Punkt 5

Karaktergennemsnit aftaleret og erstatningsret/formueret I – fortsat fra Studienævnsmøde af 4. april 2018.

Sagsfremstilling

Karaktergennemsnit for fagene vinter 2017/2018 er trukket for 1., 3., 5. og 7. semester. Gennemsnit er beregnet særskilt for erhvervsjura og jura i sammenlæste fag.
Studienævnet bedes gennemgå karaktererne vedr. det sammenlæste fag Aftaleret og erstatningsret (1. sem. HA.jur.) samt Formueret I (1. sem. BA.jur.).
Det være sig såvel mundtlige som skriftlige karakterer.
2 stk. bilag (oploades snarest muligt)

Indstilling
Bilag

Punkt 6
Sagsfremstilling

Censorrapporter vintereksaminerne 2017/2018 - yderligere rapporter fra De Erhvervsøkonomiske censorkorps feb-april vedr. syge- og reeksaminer .
De Erhvervsøkonomiske Censorkorps har fremsendt yderligere 3 censorrapporter for
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perioden feb-april vedr. syge- og reeksaminerne.
Indstilling
Bilag

Studienævnet bedes gennemgå censorrapporterne.
3 stk. dokumenter

Punkt 6a
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag

Antal studiepladser BA.jur. 3. semester

Punkt 7
Sagsfremstilling

Drøftelse af justering af vejledning på bachelorprojekt og kandidatspecialer.

Indstilling
Bilag

Punkt 8
Sagsfremstilling

Indstilling
Bilag
Punkt 9
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Punkt 10
Sagsfremstilling

Statistik udleveres på mødet.

Studienævnet skal drøfte og godkende vejledningstimer, anbefalinger til grupper størrelse
samt retningslinjer for vejledning.
Bilag udleveres på mødet.

Revidering af ”Retningslinjer for procedurer ved eksamen”
Studienævnet bedes gennemgå retningslinjerne. Studienævnet bedes særligt drøfte:
 Hvor meget tid der kan gives ekstra til eksamen i forbindelse med fejl i eksamensopgaven?
 Ikke-registrerede studerende. Bør de studerende afvises til eksamen, såfremt de ikke har eksamenstilmeldt sig? Dette sker nu ved de fuldt digitaliserede reeksaminer.
Studienævnet bedes gennemgå retningslinjer.
Gældende retningslinjer.

Overførsel af karakterer til censorer i Digital eksamen
Digital eksamen har fået en ny funktion som betyder, at den første bedømmer kan vælge at,
angive karakterer for alle bedømmere på prøven. Det betyder, at de øvrige bedømmere ikke
behøver at taste karaktererne i DE, de skal blot verificere, at de er enige og så klikke ”Indberet”. Studiesekretæren bestemmer om bedømmerne skal have denne mulighed til rådighed.
Digital eksamen anbefaler, at dette kun aktiveres efter aftale med bedømmerne.
Som der sker nu taster såvel censor som eksaminator begge karakterer. Er der ikke overensstemmelse i det indtastede, blokerer digital eksamen for karakterfrigivelse indtil de to indtastninger er ens.
Studiesekretariatet udtrykker bekymring i forhold til denne funktion. Der er en sikkerhed for
de studerende at både eksaminator og censor taster den voterende eksamenskarakter og
dermed sikre at der ikke sker fejl i selve indtastningen. Dette gør sig også gældende i forhold
til den mundtlige eksamens, dog kan den voterede karakter indtastes umiddelbart efter eksamen og dermed kan indtastningen godkendes at begge ved en indtastning og derfor kan
overføres og efterfølgende godkendes i dette tilfælde være knap så risikofyldt. Funktionen er
oprettet i et forsøg på at lette indtastningen for eksaminator og censor.
Studienævnet bedes tage stilling til anvendelses af denne nye funktion.
http://www.de.aau.dk ”Nyt i digital eksamen pr.19.04.2018” publiceret 20.04.18

Orientering fra Studieleder/studienævnsformand
o

Opfølgning fra sidste møde
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o

Skærpelse af karakterkrav HA.jur. og BA.jur. Der er modtaget nu modtaget svar fra
Fakultetet vedr. specifikation af dansk-karakteren (fortsat fra mødet 2. maj 2018)

o

Eksamen Statistik 4. sem. HA.jur. afholdes med intern censur.

Bilag

Punkt 11
Navn
Sagsfremstilling
Bilag

Dispensation (lukket punkt)

Punkt 12
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag

Eventuelt

NN
Den studerende ansøger om 4. forsøg i Videregående formueret.
Sagsudskrift, ansøgning, studiejournal, mailkorrespondance.

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.

