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Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn
Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet,
Torsdag den 8. oktober 2020 kl.: 14.00-15.30. Mødet afholdes på Teams.

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 8. september 2020

Punkt 3
Sagsfremstilling

Orientering fra Studienævnsformand

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).

o
o

o
o
o
o

Opfølgning fra sidste møde.
Orientering modulbeskrivelsesændring i Socialforvaltningsret (tidligere Socialret –
forsørgelse og beskæftigelse):
https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/KA-EJ-20-S43
Årets underviser SAMF (frist for kandidatindstilling 4. november 2020)
Eksamensklager sommeren 2020 (bilag vedlagt)
Orientering om STÅ-prognose (bilag oploades fredag)
Orientering om evaluering af forårets eksamener (bilag vedlagt)

Punkt 4
Sagsfremstilling

Ændring af faget Selskabsret

Punkt 5
Navn
Sagsfremstilling

Dispensation og meritsager (lukket punkt)

Bilag

Se venligst sagsfremstillingen fra fagansvarlig Gitte Søgaard i oploadet bilag

NN
Studienævnet bedes tage stilling til hvorvidt denne studerende kan få merit for Formueret l
baseret på det formueretsfag han har bestået i Århus.
Sagsfremstilling, modulbeskrivelse Grundlæggende Formueret fra AU, modulbeskrivelse
Formuret I AAU, vurdering før-startsmerit AAU, studiejournal AU, mailkorrespondance
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Navn
Sagsfremstilling
Bilag
Navn
Sagsfremstilling

Bilag

Navn
Sagsfremstilling

Bilag

Punkt
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
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NN
Studienævnet bedes tage stilling til, hvorvidt den studerende kan få bevilget et 5. gangs forsøg i faget Statistik
Sagsfremstilling: ansøgning, lægeerklæring og studiejournal
NN
Den studerende søger særlige eksamensvilkår i Juridisk metode og Formueret I (skriftlig) på
baggrund af diagnose ME/kronisk træthed samt særlig eksamensform i Formueret l. Grundet at eksamen i Juridisk metode afvikles inden Studienævnsmødet, har Studienævnsformanden truffet afgørelse om, at den studerende bevilges en halv time ekstra besvarelsestid
til Juridisk metode. Derfor bedes Studienævnet blot tage stilling til den del af ansøgningen
som vedrører Formueret l.
Sagsfremstilling: ansøgning, lægeerklæring og studiejournal

NN
Den studerende søger særlige eksamensvilkår i Juridisk metode og Formueret I (skriftlig) på
baggrund af diagnosen ADHD. Grundet at eksamen i Juridisk metode afvikles inden Studienævnsmødet, har Studienævnsformanden truffet afgørelse om, at den studerende bevilges
en halv time ekstra besvarelsestid til Juridisk metode. Derfor bedes Studienævnet blot tage
stilling til den del af ansøgningen som vedrører Formueret l.
Sagsfremstilling: ansøgning, lægeerklæring og studiejournal

Eventuelt

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.

