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Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn
Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet,
den 3. februar 2020 kl.: 10.00-12.00, Fib. 4 lokale 1.06.
Mødet er indkaldt af studienævnsformand Line Bune Juhl.
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 8. januar 2020

Punkt 3
Sagsfremstilling

Konstituering af formand og næstformand

Indstilling
Bilag

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

Godkendelse af referat fra foregående studienævnsmøde.
Der indstilles til at Studienævnet godkender referatet.
Referat fra mødet (findes på Moodle under det respektive møde).

Studienævnet skal jf. forretningsordenen for kollegiale organer konstituere sig med en formand blandt de heltidsansatte videnskabelige medarbejdere og en næstformand blandt de
studerende.
Ingen.

Punkt 4

Introduktion til det at være medlem af Det Juridiske Studienævn samt tavshedspligt

Sagsfremstilling

Studienævnsformand Line Bune Juhl introducerer nye medlemmer til det at være medlem af
Det Juridiske Studienævn.

Indstilling
Bilag

Punkt 5
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag

Ingen.

Delegationsinstruks, tavshedspligt samt forretningsorden v/Sten Bønsing
Professor i forvaltningsret/medlem af Studienævnet Sten Bønsing gennemgår reglerne om
tavshedspligt, delegationsinstruks samt forretningsorden.
Studienævnet skal vedtage en ny delegationsinstruks.
Bilag findes på Moodle under ”Det Juridiske Studienævns arbejdsredskaber”.
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Punkt 6

Evaluering efteråret 2019 – valgfag (semesterevaluering og undervisningsevaluering)

Sagsfremstilling

Studienævnet bedes gennemgå evalueringerne vedr. efterårssemesteret 2019. Såfremt der
er ufornuftige og usaglige bemærkninger i evalueringerne, bedes Studienævnet drøfte,
hvorledes man skal forholde sig til det. Dels i forhold til de studerende men også i forhold til
undervisere.
Tillige bedes Studienævnet drøfte mail fra fagansvarlig Torsten Bjørn Larsen omhandlende
omlagt undervisning i markedsret – både bachelor og kandidat.
Bemærk dele af evalueringerne bliver udskudt til mødet den 2. marts 2020. Det er således
ikke alle evalueringerne der findes i bilagene.

Indstilling
Bilag

Punkt 7
Sagsfremstilling

Evalueringsrapport samt flere evalueringer bl.a. også mail fra fagansvarlig Torsten Bjørn Larsen vedr. markedsret (en del bilag).

Orientering fra Studienævnsformand
o
o
o
o

Opfølgning fra sidste møde.
Hjemmeside og Moodle opdateret ift. tavshedspligt mv
Semesterbeskrivelser F20 uploadet på Moodle 150120 og de studerende adviseret
140120.
Årsberetning 2018-2019 Censorformandskabet for jura uploadet på Moodle.

Bilag

Punkt 8
Navn
Sagsfremstilling
Bilag
Navn
Sagsfremstilling
Bilag

Dispensation (lukket punkt)
NN
Den studerende ansøger om at blive fritaget for gruppekravet til hhv. Selskabsret og EU-ret
samt dispensation til at skrive bachelorprojekt i efteråret 2020.
Ansøgning samt 3 stk. skærmdump.

NN
Den studerende ansøger om dispensation fra gruppekravet til Selskabsret samt synopsisdag.
Sagsudskrift, ansøgning samt lægelige oplysninger

Navn
Sagsfremstilling
Bilag

NN

Punkt 9
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag

Eventuelt

Den studerende søger om 6. eksamensforsøg i Realisationsbeskatning.
Sagsfremstilling, ansøgning samt lægelig dokumentation.

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.

