DAGSORDEN
Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn
Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet
Mandag den 27. august 2018 kl.: 09.00-12:00, NJV 6B lokale 1.02
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 1. juni 2018

Punkt 3

Karaktergennemsnit specialiseringsfaget ”Socialret – børn og unge” – fortsat fra
Studienævnsmøde af 4. april 2018 og 1. juni 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. specialiseringsfaget ”Socialret – børn og
unge” der fejlagtigt ikke har fremgået. Det er alene jurastuderende, der har valgt dette specialiseringsfag.
1 stk. bilag: Karaktergennemsnit eksaminer vinteren jura 2017_2018 stud.

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 1. juni 2018.

Årsberetning 2018 fra censorformandskabet for Jura
Studienævnet bedes gennemgå Årsberetning 2018 for perioden 1. april 2017 til den 3. marts
2018 fra censorformandskabet for Jura
Årsberetning

Punkt 5

Ankenævnets afgørelse i forbindelse eksamensklage over reeksamen ”Dansk og
international selskabsskatteret” på 7. semester af Erhvervsjura på Aalborg Universitet (klage behandlet på Studienævnsmøde den 4. april / pkt. 9)

Sagsfremstilling

Studieadministrationen fremsender afgørelse ankenævnets afgørelse i forbindelse med
eksamensklagen. Den studerende har fået medhold og skal tilbydes omprøve, såfremt hun
accepterer tilbuddet.
Studienævnet orienteres om afgørelsen.
2 stk.

Indstilling
Bilag
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Punkt 6

Evaluering foråret 2018:
Undervisningsevaluering, semesterevaluering, uddannelsesevaluering samt dimittendundersøgelse

Sagsfremstilling
Indstilling

Evalueringer er foretaget i henhold til evalueringsplan.
Studienævnet bedes tage stilling til hvorvidt der skal foretages yderligere i henhold til de
retningslinjer, der er fastlagt i evalueringsplanen.
Samtlige bilag (mange filer) ligger i mapper og undermapper.

Bilag
Punkt 7
Sagsfremstilling

Bachelorprojekt, gruppestørrelse (generelt på begge uddannelser) og vejledning
Studienævnet skal tage stilling til hvordan vi forener PLB-principperne jf. den nye
strategi med ny bestemmelse i eksamensbekendtgørelsen

Indstilling

AD hoc arbejdsgruppen bestående af Liselotte Madsen, Carsten Munk-Hansen, Line Bune Juhl
og Hanne Kragh forslår følgende:
1. bachelorprojekter udarbejdes i grupper på 4 personer (3-5 personer).
2. Ønsker man at skrive alene, tilbydes man alene klyngevejledning ved Carsten MunkHansen på 2x3 timer (primo februar). Der tildeles ikke en vejleder herefter. Den studerende har selv ansvar for emnevalg, tilskæring, disposition m.v. Ved aflevering af
opgaven tildeles en eksaminator.
Notat samt mail af 19. oktober 2017 fra Julie Ahlstrøm Tougaard

Bilag

Punkt 8
Sagsfremstilling

Indstilling
Bilag

Punkt 9
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag

Studienævnets arbejde samt Company Meet´n Greet den 9. oktober 2018
Studienævnet bedes drøfte, hvorledes nævnets studievalgte medlemmer orienterer andre
studerende på de 4 studieordninger om og reklamerer for studiets arrangementer bl.a. Company Meet´n Greet den 9. oktober 2018.
Studienævnet bedes ligeledes drøfte, hvordan disse medlemmer får udbredt kendskab til,
hvor vigtigt et organ Studienævnet og dets arbejde er.
Det bør planlægges, på hvilket forelæsninger studienævnets medlemmer skal fortælle om
deres arbejde i forbindelse med studienævnet samt på same tid reklamere for karrierearrangementet Company Meet´n Greet den 9. oktober 2018.
Ingen

Aftale med Stirling University
Studienævnet bedes beslutte om udvekslingsaftalen mellem AAU og Stirling University skal
genaktiveres, da den pt. er sat i bero.
1 stk. bilag indeholdende aftalen samt 3 fagbeskrivelser

Punkt 10
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag

FEJ ansøger om tilskud til studiestartsturen 26.-28. september 2018

Punkt 11
Sagsfremstilling

Orientering fra Studieleder/studienævnsformand

FEJ ansøger om tilskud på kr. 90.000 til studiestartsturen.
Studienævnet bedes træffe afgørelse om, hvorvidt tilskuddet kan imødekommes
Ansøgning

1. Opfølgning fra sidste møde
2. Udmeldelsesbegrundelser
3. Jurauddannelse er på top 10 over de mest eftertragtede djøf-uddannelser:
https://www.djoefbladet.dk/artikler/2018/8/mere-kamp-om-at-studere-jura-i-
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aalborg-end-i-k-oe-benhavn.aspx
Ledighedsnotater
Aktindsigt i bedømmernoter
Hjælpemidler til eksamen (ændring af formulering i fagbeskrivelserne pr. 1/9-18)
Information til studerende og medarbejdere om håndtering af oplevelser af krænkende adfærd på AAU
Punkt 4: Ledighedsnotater: 3 stk. bilag.
Punkt 5: Aktindsigt i bedømmernoter: Mail af 13. august 2018 fra specialkonsulent Janni
Holm Bragason
Punkt 6: Hjælpemidler til eksamen:Mail distribueret den 6. juli 2018 til interne samt eksterne
undervisere
Punkt 7: Krænkende adfærd 3 bilag
4.
5.
6.
7.

Bilag

Punkt 12
Navn
Sagsfremstilling
Bilag

Punkt 13
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag

Dispensation (lukket punkt)
NN
Dispensationsansøgning om 4. gangs forsøg til:
 Formueret II skriftlig
 Formueret III mundtlig
Sagsudskrift, ansøgning samt studiejournal

Eventuelt

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.

