Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn
Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet
Torsdag den 2. maj 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
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag

Godkendelse af endelig dagsorden

Punkt 2
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag

Godkendelse af referat fra mødet den 1. april 2019

Punkt 3

Karaktergennemsnit vintereksaminerne 2018/2019 ordinære samt reeksaminer
(inkl. gennemsnit fra de 2 forgående år)

Sagsfremstilling

Karaktergennemsnit for samtlige vintereksaminer. Gennemsnit er beregnet særskilt for erhvervsjura og jura på hhv. ordinær og reeksamen i sammenlæste fag.
Studienævnet bedes gennemgå karaktergennemsnittene.
Beregning af karaktergennemsnit.

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. april 2019.

Frafaldstruede studerende v/Birgitte Bisgaard
Studienævnet bedes drøfte frafaldstruede studerende på baggrund af data trukket via
QlikView.
Oversigt over antal studerende fordelt på studieretninger fra indeværende samt forgående
år.

Punkt 5

Censorsekretariatet for jura:
Årsberetning samt censorrapport over vintereksaminerne 2018/2019

Sagsfremstilling

Censorsekretariatet for jura har fremsendt årsberetningen for 2018-2019.
Censorrapporten over vintereksaminerne er trukket af studiesekretær Birgitte Bisgaard og
dækker perioden 1. september 2018 – 1. april 2019. Bemærkningerne i rapporten fremgår
med highlights. Det er desværre ikke muligt at trække rapporten på bedre vis.
Censorrapport samt årsrapport fra De Erhvervsøkonomiske Censorkorps er endnu ikke
modtaget og gennemgås på et senere Studienævnsmøde.
Studienævnet bedes gennemgå årsberetning samt censorrapport.
Årsberetning samt censorrapport .

Indstilling
Bilag

Punkt 6
Navn
Sagsfremstilling

Pensumansøgning Formueret III
Fagansvarlig Anders Ørgaard ansøger om pensumændring vedr. faget Formueret III (jura 5.
sem) gældende fra efteråret 2019.
Fagansvarlig Anders Ørgaard ansøger om pensumændring vedr. faget Formueret III (jura 5.
sem) gældende fra efteråret 2019, således bogen ”Peter Mortensen: Indledning til tingsretten” erstattes med ”Kompendium i tingsret af Nis Jul Clausen”.

DAGSORDEN

Indstilling
Bilag

Baggrunden for ændringen er, at det problemstillinger, som det pågældende pensum behandler ikke behøver så intensiv behandling som i bogen, men at kompendiet er mere end
tilstrækkeligt. Kompendiet vil blive lagt op på Moodle og blive gjort tilgængeligt gratis for de
studerende.
Studienævnet bedes tage stillig til ansøgningen.
Mailansøgning samt ældre version af modulbeskrivelsen (fagbeskrivelsen). Nuværende modulbeskrivelse findes på modulbasen lige her.

Punkt 7
Sagsfremstilling

Orientering fra Studieleder/studienævnsformand

Punkt 8
Navn
Sagsfremstilling

Forespørgsel ects-vægtning bachelorprojekt AAU vs. fx KU og SDU (lukket punkt)

Bilag

o
o
o

Opfølgning fra sidste møde
Ledighedsnotat (bilag)
Normoversigt for Juridisk Institut (bilag)

NN
Den studerende undrer sig over at bachelorprojektet ha.jur. AAU blot vægter 10 ects, idet
bachelorprojektet ved fx KU vægter 20 ECTS og SDU vægter 15 ECTS.
Den studerende oplyser blandt andet i ansøgningen, at han synes det virker forkert, at vores projekt derfor betyder mindre i en samlet vurderingen af vores indsats på universitet,
når andre universiteter vurderer at projektet er vægtet højere? Hvordan kan det forsvares
at vi kun skal tildeles 10 point, når vi nu både skal forsvare projektet og skrive ligeså meget
som et universitet, der giver 20 point og ikke forsvarer projektet?
Sagsudskrift, ansøgning, modulbeskrivelse KU, studieordning SDU (se fx side 13, 15 og 16).
Link til AAU modulbeskrivelsen findes lige her.

Punkt 9
Navn
Sagsfremstilling
Bilag

Dispensation (lukket punkt)

Navn
Sagsfremstilling

NN
Den studerende ansøger om 4. eksamensforsøg til Formueret III og Markedsret, 5. sem.
jura.
Sagsfremstilling, ansøgning, lægelige oplysninger og studiejournal.

Bilag

Punkt 10
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag

NN
Den studerende søger om 5. eksamensforsøg til Realisationsbeskatning, 5. sem. EJ
Sagsfremstilling, studiejournal, ansøgning, lægelige oplysninger.

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.

