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Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 

 

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

Den 7. september 2020 kl.: 10.00-12.00 seminarrum 125.  

 

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 

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 Evaluering foråret 2020 (semesterevaluering inkl. studiemiljøspørgsmål, undervis-
ningsevaluering og uddannelsesevaluering)  

Sagsfremstilling Studienævnet bedes drøfte evalueringerne vedr. forårssemesteret 2020. 
Forårets evalueringer har været til behandling ved de fagansvarlige inden behandling i Stu-
dienævnet. Nævnets medlemmer opfordres derfor til primært at fokusere på dokumentet 
”Tilbagemelding fra fagansvarlige - evalueringer forår 2020” samt dokumentet ”Opsumme-
ring af evalueringer”, som er formandens samlede opsummering. Evalueringerne af de en-
kelte fag, semestre mv. er naturligvis også tilgængelige, hvis nævnets medlemmer måtte 
ønske at nærlæse dem. 

Indstilling På baggrund af bilagene bedes medlemmerne drøfte evalueringerne. Nævnets medlemmer 
bedes i forlængelse heraf drøfte følgende generelle tema: 

 Hvad har vi lært indtil videre om nye digitale undervisningsmetoder? 

Bilag Flere bilag uploadet i særskilt mappe på Moodle. 

 

Punkt 4 Ekstraordinært udbud eksaminer vintereksamen 2020/2021 

Sagsfremstilling Studienævnet orienteres om udbud af eksaminer vedr. moduler på HA.jur. 2013-studieord-
ningen og HA.jur.2018 studieordningen. Opsamling på de studerende der pt. ikke har be-
stået modulerne, hvor undervisningen ikke længere udbydes. 

Indstilling  

Bilag  Ingen. 

 

Punkt 5 Høring af udkast til ”Politik for en balanceret og bæredygtig udvikling på AAU” 
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Sagsfremstilling Juridisk Institut er blevet bedt om at behandle udkast til AAU´s bæredygtighedspolitik i SU, 
institutråd og studienævn. Politikken behandles ligeledes i AR, FSU og FL. 

Indstilling SN bedes kommentere udkastet samt komme med idéer og refleksioner vedr. hvordan Juri-
disk Institut arbejder med og kan arbejde med bæredygtighed i kerneaktiviteterne. 

Bilag - Skr. fra dekanatsekretariatet 
- Udkast – link Udkast: https://www.aau.dk/om-aau/baeredygtighed/politik/  
- Skabelon til inspiration vedr. institutarbejde med bæredygtighed – bruges til opsum 

af ideer fra IR, SN, FU ved tilbagemelding, behøves ikke udfyldt på mødet. 

 

Punkt 6 Merit for Formueret II, 2. sem. EJ 10 ECTS til Formueret II, 4. sem. jura 20 ECTS 

Sagsfremstilling Formueret II på Erhvervsjura vægter 10 ECTS og består af en skriftlig eksamen. Formueret II 
på Jura vægter 20 ECTS og består af en mundtlig og en skriftlig eksamen. Dette rejser en 
problemstilling om merit.  

Indstilling Studienævnet bedes træffe en principiel beslutning om, hvorvidt vores egne Erhvervsjuri-
ster får merit for hele Formueret II, når de skifter fra Erhvervsjura til Jura. 

Bilag Sagsfremstilling, Korrespondance og anbefaling fra fagansvarlig Thomas Neumann. 

 

Punkt 7 Orientering fra Studienævnsformand 

Sagsfremstilling o Opfølgning fra sidste møde. 
o Bemandingsnotat/statusnotat (bilag). 
o Tilskud FEJ studiestartsaktiviteter. 

 

Punkt 8 Dispensation (lukket punkt) 

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende søger om dispensation fra gruppekravet i Statsorganerne, da han ikke stu-
derer fuld tid, har fuldtidsarbejde ved siden af og vil ikke være til last for andre gruppemed-
lemmer. 

Bilag Sagsfremstilling, studiejournal samt ansøgning. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende (Eftervidereuddannelse) søger om dispensation fra gruppekravet i Statsor-
ganerne. 

Bilag Sagsfremstilling og ansøgning. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende (Eftervidereuddannelse) søger om dispensation fra gruppekravet i Statsor-
ganerne. 

Bilag Sagafremstilling og ansøgning. 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende ansøger om at Studienævnet godtager for sent indhentede og for sent ind-
sendte lægeerklæringer, jvf eksamensordningen pkt 8.3 
Link til eksamensordningen: https://www.studieservice.aau.dk/digitalAs-
sets/482/482665_eksamensordning-for-aalborg-universitet-01.02.2019.pdf 

Bilag Sagsfremstilling, studiejournal, ansøgning samt 2 stk. lægeerklæringer. 

  

https://www.aau.dk/om-aau/baeredygtighed/politik/
file://///id.aau.dk/Department/jura-adm/Studiesekretariatet/Instituationsakkreditering%20og%20kvalitetssikring/Bemanding%20af%20uddannelserne
https://www.studieservice.aau.dk/digitalAssets/482/482665_eksamensordning-for-aalborg-universitet-01.02.2019.pdf
https://www.studieservice.aau.dk/digitalAssets/482/482665_eksamensordning-for-aalborg-universitet-01.02.2019.pdf
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Navn NN 

Sagsfremstilling Den studerende ansøger om et 4. gangs forsøg i Familie/arveret. 

Bilag Sagsfremstilling, studiejournal, ansøgning, lægeerklæring 

 

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. 


