
DAGSORDEN 
 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet 

Mandag den 1. april 2019 kl.: 10.00-12.00, Fib. 4 lokale 1.06  

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 Dagsorden. 

 

Punkt 2 Godkendelse af referat fra mødet den    

Sagsfremstilling Referat fra tidligere Studienævns møder skal godkendes.  

Indstilling Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat. 

Bilag Referat fra mødet den 1. marts 2019.  

 

 

 

Punkt 3 Retningslinjer for Synopsis  

Sagsfremstilling Efter en arbejdsgruppe er kommet med input til, hvordan retningslinjerne for synopsis skal 
udformes, har Marie Jull Sørensen sammenfattet dette til det vedhæftede.  

Indstilling Studienævnet bedes diskutere det fremsendte og tage stilling til, om retningslinjerne skal se 
ud som foreslået. 

Bilag  4 stk.: Fagspecifik formular for synopsis- og miniprojektskrivning, retningslinjer for gruppe-
arbejde, retningslinjer for mini-projekter, retningslinjer fra synopsis. Bilagene er publiceret 
på Moodle den 7. marts 2019. 

Punkt 4 Ny studieordning ba.jur. 

Sagsfremstilling Studienævnet bedes diskutere rammerne for en ny studieordning. 

Indstilling  

Bilag 2 stk.: Oversigt fag 1.-6. semester Jura STO 2013 og oversigt 1.-7. semester EJ STO nuvæ-
rende studieordning ba.jur. og ny studieordning ha.jur. 

Punkt 5 Anmodning om dispensation i forhold til overførsel af karakter i digital eksamen 
vedr. faget eksternt regnskab (2. sem. EJ STO 2018 og 4. sem STO 2013: 190 stu-
derende)  

Sagsfremstilling Fagansvarlig Rikke Gaardbo har ansøgt om dispensation til brug af funktionen ”Overførsel af 
karakter” i Digital eksamen.   
Dette betyder, at første bedømmer kan vælge at angive karakterer for alle bedømmere på 
prøven. Det betyder, at de øvrige bedømmere ikke selv 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 overens-
stemmelse i det indtastede, blokerer digital eksamen for karakterfrigivelse indtil de to ind-
tastninger er ens. 
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Punkt 6 Orientering fra Studieleder/studienævnsformand 

Sagsfremstilling o Opfølgning fra sidste møde 
o Ny eksamensordning  

Bilag   

 

 

Punkt 8 Dispensation (lukket punkt) 

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende søger på grund af nedsat stemmefunktion og syn om dispensation fra eksa-
mensordningen særlige vilkår vedr. bachelorprojekt og selskabsret. Ansøger bl.a. om di-
spensation til at medbringer iPad/computer, evt. anvende mikrofon, mulighed for fritagelse 
fra oplæg, anvendelse af elektronisk lup (syn). 

Bilag Ansøgning samt dokumentation. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende ansøger om dispensation vedr. projekteksamen i faget EU-ret.  
Den studerende bestod ikke en skriftlige eksamen i 2018.  
På baggrund af studieordningsændring er eksamensformen pr. 2019 ændret fra skriftlig ek-
samen til mundtlig eksamen på baggrund af projekt. Supplerende oplyses, at den stude-
rende er i behandling for synsforstyrrelser. 

Bilag Ansøgning samt dokumentation. 

 

Punkt 9 Eventuelt 

Studienævnet traf på møde den 1. juni 2018 - punkt 9 - beslutning om, at funktionen af kva-
litets- og sikringsmæssige hensyn ikke tages i brug hverken på mundtlige eller skriftlige ek-
saminer. Link til referatet her. 

Indstilling  

Bilag Ansøgning fra den fagansvarlige. 

Punkt 7 Merit (lukket punkt) 

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende søger om merit for ba.jur. fra University of Exeter, England til indskrivning 
på cand.jur.  

Indstilling  

Bilag Ansøgning og dokumentation.  

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende søger om merit for ba.jur. fra University of Iceland til indskrivning på 
cand.jur.  

Indstilling  

Bilag Ansøgning og dokumentation.  

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende søger om merit for bachelor i sociologi AAU til indskrivning på cand.jur.  

Indstilling  

Bilag Oversigt beståede aktiviteter AAU. 

https://www.studieservice.aau.dk/digitalAssets/482/482665_eksamensordning-for-aalborg-universitet-01.02.2019.pdf
https://www.law.aau.dk/digitalAssets/407/407539_referat-1.-juni-2018_til-hjemmeside.pdf
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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. 


