
 

 

Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 

 

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn ved Aalborg 

Universitet, den 7. januar 2021 kl.: 10.00-12.00.  

 

Mødet afholdes på Teams. 

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  

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  Bemandingsnotat 

Sagsfremstilling Bemandingsnotatet er udarbejdet af LFT med input fra JATO, BJU, HK og AAUBS.  
Notat er indsendt til SAMF FAK den 1. december og godkendt den 3. december. Det 
fremsendes til studienævnet til orientering. 
 
Baggrund: I forbindelse med Aalborg Universitets udmøntning af ’Politik for beman-
ding af Aalborg Universitets uddannelser’ indføres pr. 1. november 2016 ’Udmønt-
ningsnotat for bemanding af Det Samfundsvidenskabelige Fakultets uddannelser’. 
Notatet skal ses i relation til bemandingsplanlægningen og udarbejdes før hvert se-
mester. 

 Som led i sikringen af den forskningsbaserede undervisning tages der ud-

gangspunkt i både historiske og fremadskuende data, således at det er mu-

ligt at sammenligne den planlagte bemanding med den tidligere beman-

ding i form af historiske data om forskningsdækningsratioer (VIP/DVIP, 

STÅ/VIP og STUD/VIP) fra seneste studienævnsrapport. Endvidere indgår 

fremadrettede data i form af bemandingsplan for det kommende semester 

og stillingsplan med forventede ansættelser, samt i relevant omfang resul-

tater af semester- og undervisningsevalueringer. 
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Indstilling SN bedes orientere sig i notatet og evt. komme med generelle kommentarer i for-
hold til det videre arbejde med de halvårlige notater. 

Bilag Bilag 1 

 

Punkt  Offentlig tilgængelig dagsordener og referatet med omtale af dispensationssager 
v/ Birte Neve 

Sagsfremstilling Studienævnet bør vurdere og tage stilling til hvorvidt dispensationssager skal 
fremgå af de offentligt tilgængelige dagsordener og referater. 

Indstilling  

Bilag  

 

Punkt  Hensyn i eksamensplanlægning 

Sagsfremstilling Eksamensdatoer planlægges i dag under hensyntagen til de studerende, således at der som 
udgangspunkt ikke er mindre end tre dage imellem hver eksamen for den enkelte stude-
rende. I praksis er dette et ganske vanskeligt puslespil at få til at gå op, og når enkelte stu-
derende undertiden vælger at tilmelde sig flere end 30 ECTS – undertiden helt op til 70 
ECTS – så vanskeliggøres processen yderligere. Fremadrettet ønskes derfor en politik for ek-
samensplanlægningen, hvor der stadig tages hensyn til den enkelte studerende, men kun 
for de første 30 ECTS.  

Indstilling Studienævnet anmodes om at anerkende, at den ovennævnte politik for eksamensplanlæg-
ningen følges. 

Bilag  Ingen bilag 

 

Punkt  Orientering fra Studienævnsformand 

Sagsfremstilling o Opfølgning fra sidste møde 

Bilag   

 

Punkt  Dispensation og meritsager (lukket punkt) 

Navn NN 

Sagsfremstilling Studienævnet skal behandle en sag om førstartsmerit til kandidatuddannelsen i jura. Bilags-
materialet er ganske omfattende og forudsættes ikke læst til mødet, men vil kunne indgå i 
den mundtlige fremlæggelse og diskussion. Studienævnet skal tage stilling til, hvor mange 
fag, der kan gives merit for samt hvorvidt speciale fra kriminologiuddannelsen kan danne 
grundlag for merit for et valgfag.  

Bilag Bilag 2: Sagsfremstilling 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Ansøgning om 5. gangs forsøg i Formueret ll 

Bilag Bilag 3: Sagsfremstilling 

  

Navn NN 

Sagsfremstilling Ansøgning om 4. gangs forsøg til kandidatspeciale  

Bilag Bilag 4 

  



 

 

Navn NN 

Sagsfremstilling Ansøgning om 4. gangs forsøg til Økonomistyring i supply chains. 

Bilag Bilag 5 

  

 

 

Punkt 13 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. 


