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Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn
Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet,
Den 8. juni 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 25. maj 2020

Punkt 3
Sagsfremstilling
Indstilling

Tilføjelse til delegationsinstruksen

Bilag

Punkt 4
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag

Punkt 5
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 mødet (findes på Moodle under det respektive møde).

Tilføjelsen omhandler studieinaktivitet.
Studienævnet bedes drøfte og godkende tilføjelsen, der kan lyde som følgende:
Studienævnsformanden kan afgøre sager om dispensation fra studieaktivitetsregler vedrørende førsteårsprøven (hhv. deltagelse i prøver på første år samt beståelse inden udgangen
af andet år), hvis sagen er begrundet i sygdom, barsel el.lign. Ved mere principielle eller
usædvanlige sager skal sagen i studienævnet.
Udkast delegationsinstruks.

Rammer for Studiestart 2020
Strategi og Kvalitet har fremsendt dokument med nye rammer for studiestart.
Studienævnet bedes drøfte rammerne og diskutere om nævnet har input til planlægningen
af studiestarten i lyset heraf.
Dokument

Revision af retningslinjer
Retningslinjerne trænger til revision med henblik på generel opdatering og ensretning.
Studienævnet bedes indledningsvist drøfte, om man allerede nu kan identificere punkter i
retningslinjerne, som skal revideres. Herefter nedsættes en arbejdsgruppe, som skal se på
retningslinjerne.
3 stk. retningslinjer:
Juridisk Instituts retningslinjer for bachelorprojekter og kandidatspecialer
Juridisk Instituts retningslinjer for gruppearbejde
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Juridisk Instituts retningslinjer for Synopsis.

Punkt 6
Sagsfremstilling
Indstilling

Bilag

Censorrapporter vintereksaminerne 2020 – begge censorkorps
Studienævnet bedes gennemgå censorrapporterne fra De Erhvervsøkonomiske Censorkorps
samt Censorformandskabet for Jura vedr. vinterens eksaminer.
Censorrapporten over vintereksaminerne jura:
Trukket af studiesekretær Birgitte Bisgaard og dækker perioden 1. oktober 2019 – 1. marts
2020. Der er indsat highlights ved bemærkninger ligesom ved ikke tilfredsstillende (1 sted)
Der er 2 stk. rapporter: Bachelor og kandidat. Det er desværre ikke muligt at trække denne
rapport på bedre vis. Følgende kan bemærkes
Bachelor: Highlights på siderne 7, 11, 19, 20, 25, 34 og 36. Marie Jull Sørensen blev akut beskikket til censor til mundtlig Formueret I pga. fejl fra sekretariatets side.
På side 19 fremstår et ikke tilfredsstillende svar fra censor. Hertil kan oplyses, at censorer
altid i censoropgaven kan se link til modulbeskrivelsen, hvoraf læringsmål fremgår.
Kandidat: Highlights på siderne 14, 32, 40, 43, 45, 46, 47 og 51.
Censorrapporten over vintereksaminerne Erhvervsøkonomijura: 2 stk. rapporter fremsendt
(eksaminatorrapport og censorrapport)
4 stk. rapporter i alt.

Punkt 7
Sagsfremstilling

Orientering fra Studienævnsformand

Punkt 8
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag

Eventuelt

o
o
o

Opfølgning fra sidste møde
Ledighedsrapport (bilag)
Orientering om proces omkring afvikling af fysiske eksaminer. Regler og afvikling af
prøver er opdateret 28. maj 2020

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.

