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Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn
Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet,
den 1. april 2020 kl.: 10.00-12.00 via Skype.
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 2. marts 2020 samt 11. marts 2020

Punkt 3
Sagsfremstilling

Oversigt eksamensklager vintereksaminerne 2019/2020

Indstilling
Bilag

Punkt 4
Sagsfremstilling

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 møderne (findes på Moodle under de respektive møder).

Studieservice har fremsendt oversigt over eksamensklager vintereksaminerne 2019/2020
indeholdende såvel ordinære som syge- og reeksaminer.
Studienævnet bedes gennemgå oversigten over eksamensklager vedr. vintereksaminerne
2019/2020 og drøfte, om der skal iværksættes eventuelle tiltag.
Klageoversigt.

Frafaldstruede studerende
Som del af kvalitetssikringen på AAU skal der 2 gange årligt følges op på frafaldstruede studerende. Oversigten trækkes via QlickView der indeholder data fra økonomistyringssystemet (ØSS) og studiedata fra STADS.
Studerende mellem 5 og 15 ECTS bagud kategoriseres som ”gule” mens studerende der er
mere end 15 ECTS bagud kategoriseres som ”røde”.
Idet samtlige fag på Juridisk Institut vægtes enten 5 eller 10 ECTS bliver de studerende hurtigt forsinkede i studiet i forhold til denne måling.
De ”Gule” studerende henvises til studievejlederne.
De ”Røde” tilbydes særlig vejledning med BSN og henvises tillige til studievejlederne. Enkelte studerende tilbydes endvidere vejledning og ekstra støtte til fx studieteknik ved studielektor Line Bune Juhl.
Antallet af frafaldstruede studerende gennemgås for Studienævnet.
Oversigt over antal studerende fordelt på studieretninger fra indeværende samt forgående
år.
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Punkt 5
Sagsfremstilling

Indstilling
Bilag
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Pensumændring Formueret III, jura E20
Fagansvarlig Anders Ørgaard anmoder om pensumændring I Formueret III, jura således
kompendiet i ejendomsret udgår og erstattes med kapitel 6 i bogen ”Sikkerhed i løsøre”.
Det pågældende kompendium er i omarbejdet form indarbejdet i kapitel 6 i ”Sikkerhed i
løsøre”, som i forvejen er pensumbog.
Studienævnet bedes drøfte og godkende fagansvarliges ansøgning. Modulbeskrivelsen findes her.
Ansøgning.

Punkt 5a

Dispensation synopsisdage Selskabsret – ansøgning om studieordningsændring
pga. Corona

Sagsfremstilling

Fagansvarlig Gitte Søgaard ansøger Studienævnet om følgende:
Der søges om dispensation for kravet om afholdelse af og de studerendes deltagelse i synopsisdage.
I henhold til studieordningen er de studerende forpligtet til at deltage i såkaldte synopsisdage, hvor formålet er, at de studerende skal opnå kompetence i forhold til at kunne præsentere et fagligt emne i en forsamling og med opponent-indlæg. Deltagelse i en synopsisdag er en forudsætning for at kunne gå til eksamen i faget.
Synopsis-dagene er planlagt til afvikling ultimo april. Det forventes af sundhedsmæssige
hensyn ikke, at synopsisdage på dette tidspunkt (ca. 50 personer i samme lokale 8 timer pr.
dag) kan afvikles på betryggende vis, endsige at det på dette tidspunkt vil være lovligt at
gøre det.
I den sammenhæng har den fagansvarlige, Gitte Søgaard, været i dialog med AAU's digitaliseringskonsulent, Birgitte Egeskov-Jensen, med henblik på at afsøge muligheder for digital
afvikling af synopsisdagene. Konklusionen herpå er, at synopsisdage ikke bør afvikles. Dette
begrundes dels i varigheden og afviklingen af hele dage med mange studerende på en digital konference, og dels i de praktiske problemer, der vil være med at håndhæve og i givet
fald sanktionere i forhold til forpligtelsen til at deltage. Det vurderes af Birgitte Egeskov-Jensen således, at det i realiteten ikke vil være muligt inden for disse rammer at efterprøve,
hvilke studerende der reelt deltager i synopsisarbejdet, ligesom det kan være vanskeligt i et
sådant format at sikre en tilstrækkelig kvalitet i afviklingen af sådanne synopsisdage.
Endelig kan der være konkret usikkerhed i forhold til, om underviserteamet på faget i fuldt
omfang vil være i stand til teknisk at håndtere digital afvikling af synopsisdage.

Indstilling

Bilag
Referat

Det henstilles derfor, at der i dette semester og grundet de sundhedsmæssige forhold i
samfundet ikke afholdes synopsisdage.
Studienævnet bedes drøfte og eventuelt godkende det ansøgte. Efterfølgende skal Studiejura ansøges om dispensation fra Studieordningen jf. Retningslinjer for afvikling af prøver i
hjemmeperioden .
Synopsisdagene skal jf. eksamensudbuddet afvikles 27. og 28. april 2020.
Faget er samlæst mellem 6. sem EJ og 6. sem. JURA. Modulbeskrivelsen findes her.
Ingen.
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Punkt 6
Sagsfremstilling
Bilag

Orientering fra Studienævnsformand

Punkt 7
Navn
Sagsfremstilling
Bilag

Dispensation (lukket punkt)

Punkt 8
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag

Eventuelt

o
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Opfølgning fra sidste møde.

NN
Den studerende ansøger om et 5. eksamensforsøg i faget markedsret.
Sagsfremstilling, ansøgning og studiejournal.

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.

