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Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 

 

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

den 7. maj 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 20. 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 Angivelse af telefonnumre til brug ved mundtlige eksaminer.  

Sagsfremstilling I forbindelse med afvikling af mundtlige eksaminer og projekteksaminer anmodes de stude-
rende om at angive deres telefonnumre i Digital Eksamen. På alm. mundtlige eksaminer, ba-
chelorprojekt og specialer i et særskilt bilag og på projekter på forsiden sammen med deres 
navne. 
Telefonnummeret vil udelukkende blive brugt i tilfælde af, at der opstår tekniske vanske-
ligheder ved afholdelse af eksamen.  
Nummeret fremgår KUN af Digital eksamen – et internt lukket system. 
Uddannelsesjura har på forespørgsel oplyst, at denne proces ikke overtræder reglerne om 
GDPR (bilag) ligesom projektbiblioteket har oplyst studiesekretær Hanne Kragh, at bilag ikke 
vises i projektbiblioteket.  

Indstilling Studienævnet anmodes om at godkende det som et krav, at de studerende skal angive de-
res telefonnumre. Det er den studerendes egen risiko, såfremt telefonnummer ikke oplyses. 

Bilag Bilag fra Uddannelsesjura vedr. GDPR. 
”Regler for afvikling af prøver i forårssemesteret 2020”. 

 

Punkt 4 Projektorienteret forløb 

Sagsfremstilling På Studienævnsmødet den 11. marts 2020 blev rammerne for projektorienteret forløb drøf-
tet. Den fagansvarlige er blevet anmodet om at udarbejde forslag til modulbeskrivelse som 
skulle drøftes herefter igen.  

Indstilling Studienævnet bedes forholde sig til fagansvarliges forslag. JLI har deltaget i arbejdet, idet 
han er fagansvarlig for match-making ( de to moduler skal ikke ligne hinanden for meget). 

Bilag Bilag samt mailkorrespondance. 
Modulbeskrivelse projektorienteret forløb. 

 

https://www.studieservice.aau.dk/digitalAssets/820/820606_regler-for-afvikling-af-proever-i-foraarssemesteret-2020-27042020.pdf
https://moduler.aau.dk/course/2020-2021/BA-JU-13-S54
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Punkt 5 Ansøgning pensumændring 

Sagsfremstilling Fagansvarlig Frederik Hertel ansøger om pensumændring til faget Organisationsteori og vi-
denskabsteori, HA.jur. 3. semester gældende fra efteråret 2020 
 
Pensum skal ændres fra:  

 Grethe Heldbjerg, Grøftegravning i metodisk perspektiv, forlag samfundslitteratur 

 Jørgen Frode Bakka & Egil Fivelsdal, Organisationsteori, Handelshøjskolens forlag 
 
Pensum skal ændres til: 

 Til videnskabsteori:  Liv Egholm: Videnskabsteori- perspektiver på organisationer 
og samfund 

 Til organisation:  Jakobson & Thorsvik: "Hvordan organisationer fungerer”. 
 

Modulbeskrivelsen for efteråret 2019 findes lige her.                                         

Indstilling Studienævnet bedes drøfte og evt. godkende fagansvarliges ansøgning. 

Bilag Ansøgning. 

 

Punkt 6 Orientering fra Studienævnsformand 

Sagsfremstilling o Opfølgning fra sidste møde 
o ”Regler for afvikling af prøver i forårssemesteret 2020”: 

Opdateret 27.4.20 og er nu bl.a. gældende til den 31. august 2020.  
o Karaktergennemsnit (bilag) vinteren 2018/2019 samt de to forgående år. Vedr. 

proceduren henvises til referat af 7/10-19. 
Fagansvarlige har fået tilsendt karaktergennemsnit pr mail den 28/4-20. 

Bilag   

 

Punkt 7 Dispensation (lukket punkt) 

Navn NN 

Sagsfremstilling  Den studerende har opbrugt prøveforsøg til faget forvaltningsret og er derfor blevet anmo-
det om at sende en ansøgning. Den studerende har alene fremsendt en lægeerklæring, som 
betragtes som en ansøgning og Studienævnet bedes på den baggrund træffe en afgørelse 
om den studerende kan tildeles et 4. eksamensforsøg. 

Bilag Varsling vedr. opbrugt eksamensforsøg, mailkorrespondance, lægerklæring,   

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Anmodning om dispensation fra deltagelseskravet på første studieår. Den studerende er 
blevet registeret udeblevet fra eksamen i ekstern regnskab på studiets 2. semester. 

Bilag Sagsudskrift, ansøgning samt studiejournal. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende ønsker at skrive alene i faget Socialret – Børn og unge grundet omstændig-
heden, at hun bl.a. bor i Norge. 

Bilag Sagsudskrift, ansøgning, samt studiejournal. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Studerende anmoder om at få dispensation fra 2 årsreglen. 

Bilag Sagsudskrift, ansøgning, lægeerklæring samt studiejournal 

 

https://moduler.aau.dk/course/2019-2020/BA-EJ-18-9
https://www.studieservice.aau.dk/digitalAssets/820/820606_regler-for-afvikling-af-proever-i-foraarssemesteret-2020-27042020.pdf
https://www.law.aau.dk/digitalAssets/679/679429_sn-ref-071019_til-hjemmeside.pdf
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Punkt 8 Opfølgning på evaluering af timeforbrug 

Sagsfremstilling Der skal følges op på punktet om timeforbrug per fag fra studienævnsmødet den 2. marts 
2020. 

Indstilling LBJ redegør for status og herefter bedes studienævnet drøfte, om nævnet har opmærksom-
hedspunkter, der skal inddrages i planlægningen i forhold til hvordan og hvornår nævnet 
inddrages i sagen fremadrettet. 

Bilag Ingen. 

 

Punkt 9 Eventuelt 

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. 


