
DAGSORDEN 
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet 
Torsdag den 17. januar 2019 kl.: 10.00-12:00, NJV 8A lokale 2.09  

Mødet er indkaldt af studienævnsformand Liselotte Madsen. 

Julie Ahlstrøm Tougård deltager i dagens mødes punkt 3. 

 

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 Dagsorden. 

 

Punkt 2 Godkendelse af referat fra mødet den 3. december 2018  
Sagsfremstilling Referat fra tidligere Studienævns møder skal godkendes.  
Indstilling Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat. 
Bilag Referat fra mødet den 3. december 2018. 

 

 

Punkt 4 Semesterbeskrivelser – 6 stk. 
Sagsfremstilling Studienævnet skal som en del at AAU kvalitetssikringen godkende semesterbeskri-

velserne senest 14 dage inden semesterstart 
Indstilling Studienævnet bedes godkende semesterbeskrivelserne for HA-jur. STO 2013, HA-jur. 

STO 2018, CMJ, BA-jur., CJ samt specialiseringsfagene. 
Bilag 6 stk. semesterbeskrivelser. 

 

Punkt 3 Evalueringer på Juridisk Institut – procedurer, faktorer samt nye spørgsmål vedr. 
undervisnings- og semesterevalueringer, spg. relateret til projektvejledning samt 
spg. relateret til studerende i projektorienteret forløb v/Julie Ahlstrøm Tougård 

Sagsfremstilling Evalueringer foretages 2 gange årligt i henhold til evalueringsplan for de juridiske 
uddannelser. 

Indstilling Studienævnet bedes gennemgå og godkende det nye materiale vedr. evaluerin-
gerne.  

Bilag 4 stk. bilag 
• Faktorer medtænkt i udarbejdelse af nye spørgsmål – til orientering 
• Procedure for undervisnings- og semesterevalueringer på Juridisk Institut 

samt forslag til nye spørgsmål relateret til undervisnings- og semestereva-
lueringer  

• Spørgsmål relateret til projektvejledning 
• Spørgsmål til studerende, der har indgået i et projektorienteret forløb (kun 

til intern brug). 
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Punkt 5 Normer 
Sagsfremstilling Studerende har krav på at skrive bachelorprojekt alene. Derfor skal der fastsættes 

norm til eksaminatorer, som skal eksaminere et bachelorprojekt, der bliver ikke givet 
vejledning. Altså til de bachelorer, som har valgt at skrive alene, og dermed fravalgt 
vejledning. 

Indstilling Studienævnet bedes tage stilling til normstørrelsen.  
Bilag Ingen 

 

 

Punkt 7 Orientering fra Studieleder/studienævnsformand 
Sagsfremstilling o Opfølgning fra sidste møde 

o Censornormer – godkendelse efter organisationsændring pr. 1/10-18 
o Driftsøkonomi – ekstra ordinært udbud 
o Ekstraordinært udbud af eksaminer 
o Orientering om senest afholdte aftagerpanelmøder 

Bilag   
 

Punkt 8 Dispensation (lukket punkt) 
Navn NN 
Sagsfremstilling Studienævnet er blevet bedt om at genoptage en sag vedr. klage over SN tidligere 

afgørelse om inhabilitet og 4. eksamensforsøg. 
Bilag Klage samt relevante bilag 

 

Punkt 9 Eventuelt 
Sagsfremstilling  
Indstilling  
Bilag  

 

Yderligere instruktioner: 

Punkt 6 Udvælgelseskriterier for optagelse af jurastuderende og erhvervsjurastuderende 
2019 – ønsker Juridisk Institut at fasthold nuværende kriterier og deres indbyrdes 
vægtning. 

Sagsfremstilling Optagelseskontoret v/Morten Haugaard Timmermann anmoder om svar på, om Ju-
ridisk Institut fastholder udvælgelseskriterier (og deres indbyrdes vægtning), der 
skal gælde i forbindelse med Optagelsen 2019 og kvote 2 behandlingen, når der er 
flere kvalificerede ansøgere end studiepladser til rådighed på første år af bachelor-
uddannelsen i jura og erhvervsjura. Svarfrist 7. december. 

Indstilling Studieleder Liselotte Madsen har meldt retur på høringen. Studienævnet oriente-
res herom. 

Bilag Mail af 20. november 2018 fra Optagelseskontoret samt tilhørende 2 stk. bilag (op-
tagelseskriterier 2018 for såvel J som EJ)). 
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Mødet er som udgangspunkt åbent for enhver med respekt af pladsforhold, ro og orden, medmindre det på 
rund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt at behandle en sag for luk-

kede døre. 
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