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Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 

 

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet,  

den 20. 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 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 1. april  2020 

Sagsfremstilling Godkendelse af referat fra foregående studienævnsmøde. 

Indstilling Der indstilles til at Studienævnet godkender referatet. 

Bilag Referat fra mødet (findes på Moodle under det respektive møde). 

 

Punkt 3  Ændring modulbeskrivelser (inkl. navneændring) ha.jur. STO 2020 
1. semester: Driftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi I 
2. semester: Driftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi II 

Sagsfremstilling Studienævnsformand Kristian Nielsen, Økonomi og Ledelse anmoder om ændring af 2 stk. 
modulbeskrivelser og har fremsendt udkast. Der er alene ændret i indhold, men eksamens-
formerne er de samme, og Line Bune Juhl har tilføjet PBL i modulbeskrivelserne. 
 
Driftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi I: 
Navn ændres til Samfundsøkonomi I – Mikroøkonomi. 
  
Driftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi II : 
Navn ændres til Samfundsøkonomi II – Makroøkonomi 
 
Bemærk, Uddannelsesjura skal søges om dispensation til ændring i studieordningen og æn-
dringen skal om muligt allerede være gældende fra efteråret 2020. Imødekommes dette 
ikke kan ændringen først træde i kraft til efteråret 2021.  

Indstilling Studienævnet bedes tage stilling til: 

 Ansøgningen  

 Bedømmelsesformen på faget på 1. semester: Kristian Nielsen anmoder om at den 
ændres fra bestået/ikke-bestået til karakter  

 Forudsætningen for indstilling til eksamen i modul II kræver, at modul I er bestået. 
Kristian Nielsen foreslår, at denne forudsætning fjernes.  

Bilag Udkast til 2 stk. nye modulbeskrivelser 
Link til nuværende modulbeskrivelser 
1. semester: Driftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi I  
2. semester: Driftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi II 

 

https://moduler.aau.dk/course/2020-2021/BA-EJ-20-2
https://moduler.aau.dk/course/2020-2021/BA-EJ-20-6
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Punkt 4 Evaluering efteråret 2019  (semesterevaluering og undervisningsevalue-
ring) – fortsat fra mødet den 2. marts 2020 og 11. marts 2020 

Sagsfremstilling Orientering fra Studienævnsformanden vedr. tilbagemelding fra fagsansvarlig i forhold til 
forbedringsforslag. 

Indstilling SN bedes tage stilling til om evalueringen i det berørte fag nu er tilfredsstillende afsluttet. 

Bilag Mailkorrespondance. 

 

Punkt 5 Orientering fra Studienævnsformand 

Sagsfremstilling o Opfølgning fra sidste møde 

Bilag   

 

Punkt 6 Dispensation (lukket punkt) 

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende søger forlænget afleveringsfrist af sit kandidatspeciale på baggrund af ord-
blindhed. 

Bilag Sagsfremstilling, ansøgning, dokumentation ordblindhed og studiejournal. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling De studerende ansøger søger forlænget afleveringsfrist af deres kandidatspeciale grundet 
lungesygdom på deres datter i  COVID19-tiden. 

Bilag Sagsudskrift, ansøgning, lægelige oplysninger og studiejournal vedr. hver ansøger 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende søger forlænget afleveringsfrist af sit kandidatspeciale grundet COVID19. 

Bilag Sagsudskrift, ansøgning samt studiejournal. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende ønsker forlænget afleveringsfrist af kandidatspeciale her til sommer grun-
det COVID19. 

Bilag Sagsudskrift, ansøgning samt studiejournal. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende ansøger om udskydelse af aflevering af kandidatspeciale grundet pasning 
af egne børn i denne Coronatid. 

Bilag Sagsudskrift, ansøgning m/bilag samt studiejournal. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende ønsker fristforlængelse af aflevering på kandidatspecialet grundet hendes 
kæreste har haft Covid19. 

Bilag Sagsudskrift, ansøgning samt studiejournal. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende ønsker dispensation til forlængelse af aflevering af bachelorprojekt grundet 
manglende mulighed for at anskaffe nødvendigt materiale. 

Bilag Sagsudskrift, ansøgning samt studiejournal. 
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Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende ansøger om forlænget afleveringsfrist af kandidatspecialet grundet stress i 
coronaperioden. 

Bilag Sagsudskrift, ansøgning samt studiejournal. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Gruppen ønsker fristforlængelse af aflevering af kandidatspeciale grundet ordblindhed fra 
en af gruppens medlemmer. 

Bilag Sagsudskrift, ansøgning, lægeligeoplysninger samt 2 stk.studiejournaler. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende ønsker forlængelse af afleveringsfristen af kandidatspeciale grundet at det 
har været nødvendigt at skulle hjælpe hans far med landbrugsproduktion i denne Corona-
tid. 

Bilag Sagsudskrift, ansøgning samt studiejournal. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Ansøgning om fristforlængelse af aflevering af kandidatspeciale grundet pasning af egne 
børn i Coronaperioden. 

Bilag Sagsudskrift, ansøgning samt studiejournal. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Ansøgning om fristforlængelse af kandidatspeciale på baggrund af Asbergers syndrome. 

Bilag Sagsudskrift, ansøgning, lægelige oplysninger samt studiejournal. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Specialegruppen ønsker fristforlængelse af aflevering grundet manglende adgang til materi-
aler. 

Bilag Sagsudskrift, ansøgning samt 3 stk. studiejournaler. 

 

Punkt 7 Håndtering af fremtidige dispensationssager 

Sagsfremstilling Studienævnet bedes drøfte håndtering af eventuelle fremtidige dispensationsansøgninger, 
der vedrører COVID19 

Indstilling Studienævnet bedes drøfte, hvordan eventuelle ansøgningssager skal håndteres blandt an-
det om Studienævnsformanden kan gives delegation til at behandle indkomne ansøgninger.  

Bilag Ingen. 

 

Punkt 8 Eventuelt 

Sagsfremstilling  

Indstilling  

Bilag  

 
Yderligere instruktioner: 
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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. 


