Referat af 4. møde i Det Juridiske Fagstudienævn 2017

Tid: 24. april 2017, kl. 9.15-11.15
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5. Studiemiljøundersøgelse
6. Godkendelse af nyt valgfag E17
7. Pensumændring Udvidet formueret F17
8. Midlertidig indskrivning
9. Konvertering af lokale credits ved udlandsophold
10. Meddelelser
11. Eventuelt
12. Ansøgninger, dispensationer og klager

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Ad 2. Godkendelse af referat fra 3. møde
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 3. Årligt statusmøde på jura 15. maj 2017
Der afholdes i foråret årlige statusmøder for henholdsvis jura den 15. maj og erhvervsret den 15. juni. Studienævnet havde forud for mødet fået tilsendt datarapporterne, der skal gennemgås på det første møde omhandlende jurauddannelserne.
Jørgen Albæk Jensen gennemgik rapporternes hovedpunkter, og meddelte at rapporterne for erhvervsret vil blive behandlet på næste studienævnsmøde.
For bacheloruddannelsen i jura blev følgende indikatorer gennemgået:
Indikator 1 - førsteårsfrafald og indikator 2 – studieprogression
Begge indikatorer er i grøn med et førsteårsfrafald på 13,8 % samt en studieprogression på 29 ECTS opnået pr. semester.
Indikator 3 – planlagte konfrontationstimer
Gul status. Det samlede timeantal i datapakken er ikke opdateret med de ekstra timer, der udbydes i Folkeret og EU-ret på 4. semester i foråret 2017.
Indikator 4 – undervisningsevaluering
Gul status. Der er ændret på målemetoden for denne indikator, hvorfor resultatet er
gået fra grøn til gul siden sidste semester.
Indikator 5 - studiemiljø
Gul status, der ikke giver anledning til yderligere handling, da resultatet er 79,9 %
mod de ønskede 84,4 %.
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Indikator 6a – forskningsdækning
Gul status. Det skal undersøges nærmere, om de korrekte tal er anvendt for 3. semester. Jørgen Albæk Jensen bemærkede at flere holdtimer og færre forelæsninger er en
udfordring i denne sammenhæng, da det giver en ændret VIP/DVIP-ratio.
Indikator 6c – VIP-dækningsgrad af minimumstimer
Gul status, der skal undersøges nærmere.
For bacheloruddannelsen i jura, deltid blev følgende indikatorer gennemgået:
Indikator 1 – optjente ECTS pr. semester
Rød status. Kun 57,4 % af de studerende opnår de ECTS, de har betalt for i et semester. Der ses stor variation fra semester til semester, hvilket ikke umiddelbart kan forklares. Mange studerende falder fra undervejs i forløbet og deltager ikke i eksamen.
Indikator 2 – planlagte timer
Grøn status.
Indikator 3 – undervisningsevaluering
Rød status. Kun 57 % af de studerende på deltidsuddannelsen vurderer, at de har fået
stort eller meget stort udbytte af undervisningen.
Indikator 5a – forskningsdækning
Grøn status med en VIP/DVIP-ratio på 2,15.
For kandidatuddannelsen i jura blev følgende indikatorer gennemgået:
Indikator 1 – førsteårsfrafald og indikator 2 – studieprogression
Grøn status for begge indikatorer.
Indikator 3 – planlagte konfrontationstimer
Gul status. Dette vurderes at være en fejl, da hovedparten af alle kursusfag har 40 timers undervisning pr. semester. Det skal undersøges nærmere, hvilke fag indikatoren
er baseret på.
Indikator 4 – undervisningsevaluering
Grøn status. 78 % af de studerende svarer, at de får stort eller meget stort udbytte af
undervisningsforløbene på kandidatuddannelsen.
Indikator 5 – studiemiljø
Gul status, der fortsat viser, at de studerende ikke oplever at trives godt fagligt og socialt på studiet. Dog fremhæves, at indikator 4 synes at modsige dele af dette.
Indikator 6a – forskningsdækning
Grøn status.
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Indikator 6c – VIP-dækningsgrad af minimumstimer
Gul status.
Indikator 8 – bruttoledighed for dimittender 1-2 år efter endt uddannelse
Grøn status.
Der var ingen yderligere kommentarer fra studienævnet til indholdet i de gennemgåede datarapporter.

Ad 4. Tidsplan for offentliggørelse af emner til bachelorprojektet E17
Efter drøftelse med studenterrepræsentanterne havde Jørgen Albæk Jensen foreslået
at ændre i tidsplanen for offentliggørelse af emner til bachelorprojektet. For at give de
studerende bedre tid til at forberede sig og danne grupper før sommerferien var forslaget, at emnerne skal offentliggøres pr. 1. juni samt at tilmeldingen til projektet
også åbner denne dato.
Institutsekretær Line Bang Petersen oplyste, at det ikke på nuværende tidspunkt er
teknisk muligt at åbne for tilmeldingen allerede pr. 1. juni, men at der kan åbnes for
en Blackboardgruppe, hvor emnerne kan blive offentliggjort.
Studienævnet vedtog, at de overordnede emner vil blive offentliggjort den 1. juni
2017, og at der vil blive åbnet for tilmelding den 1. august som tidligere annonceret.
Jørgen Albæk Jensen orienterede om, at der afholdes bachelorforelæsningsdag den
1. maj, og at alle studerende på 4. semester er blevet inviteret. Slutteligt blev det understreget, at bacheloremnerne ikke fordeles efter først-til-mølle-princippet, men at
de studerende skal prioritere tre emner. Der vil efterfølgende blive trukket lod, hvis et
emne er overtegnet.

Ad 5. Studiemiljøundersøgelse
Studienævnet havde forud for mødet fået tilsendt en samlet rapport for undersøgelse
af studiemiljøet på Aarhus BSS. Yderligere blev der på mødet omdelt undersøgelsens
kvalitative kommentarer fra jura og erhvervsret i papirform.
Hanne Søndergaard Birkmose oplyse, at Dekanatet snarest vil udarbejde en fakultetsoversigt, hvor studiernes resultater opstilles i mere overskuelig form. Yderligere vil
der fra dekanatets side også komme et udspil til områder i undersøgelsen, der kræver
særlig fokus.
På denne baggrund besluttede studienævnet at udsætte punktet til næste studienævnsmøde.
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Ad 6. Godkendelse af nyt valgfag E17
Kursusbeskrivelsen for Legal Negiotiations – Theory and Practice var fremsendt til
studienævnets medlemmer forud for mødet. Faget planlægges udbudt fra efterårssemesteret 2018, og det er en engelsk udgave af det allerede eksisterende danske kursusfag Juridisk forhandling – Teori og praksis.
Faget blev godkendt af studienævnet uden kommentarer, og det vil blive udbudt som
valgfag til cand.jur.- og cand.merc.(jur.)-uddannelserne.

Ad 7. Pensumændring Udvidet formueret F17
Studienævnet havde forud for mødet fået fremsendt indstilling til pensumændring i
Udvidet formueret på bacheloruddannelsen i jura i forårssemesteret 2017. Der er i
april 2017 kommet en ny udgave af den eksisterende pensumbog i Solidaritet. Der bliver undervist efter den nye udgave i forårssemesteret 2017.
Den gamle lærebog vil være alternativt pensum til og med vintereksamen 2017/2018.
Studienævnet godkendte det nye pensum i Udvidet formueret.

Ad 8. Midlertidig indskrivning
På foranledning af en konkret ansøgning havde dispensationsudvalget ønsket, at studienævnet skulle drøfte principperne for midlertidig indskrivning på kandidatuddannelsen.
Helle Bødker Madsen orienterede om hjemmelgrundlaget for midlertidig indskrivning, der findes i Uddannelsesbekendtgørelsens § 9, stk. 1, og studienævnet diskuterende herefter den faglige sammenhæng mellem bachelor- og kandidatuddannelsen,
når studerende mangler at bestå bachelorfag.
Studienævnet traf en afgørelse i den aktuelle sag, og der var enighed om at praksis
som beskrevet i delegationsskrivelsen som udgangspunkt fortsat finder anvendelse i
andre sager om midlertidig indskrivning efter en konkret individuel vurdering.

Ad 9. Konvertering af lokale credits ved udlandsophold
Som bilag til punktet havde studienævnet fået tilsendt indstilling fra Aarhus BSS International vedr. konvertering af credits til ECTS for studerende på udvekslingsophold.
Opgaven har hidtil være varetaget af de enkelte studier, og de studerende har oplevet
forskellige konverteringer af udenlandske credits på tværs af Aarhus BSS. Der er derfor fremsat forslag om at samle denne opgave hos Aarhus BSS International, så der
sikres en fast praksis for konvertering af udenlandske credits. Studielederne eller de
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relevante fagpersoner vil altid blive kontakte i tvivlstilfælde, ligesom de forsat vil stå
for de faglige vurderinger.
Afledt af punktet drøftede studienævnet kort hvorledes fleksibiliteten i forbindelse
med udlandsophold kan fastholdes, så det stadig vil være muligt for de studerende at
tage fag på f.eks. LSE, hvor fagene vægter 7,5 ECTS. En mulig løsning kan bestå i, at
studerende kan lave en kort valgfri skriftlig afhandling svarende til 5 ECTS som supplering til et fag på mindre end 10 ECTS.
Studienævnet tilsluttede sig det fremsendte forslag om konvertering af udenlandske
credits.

Ad 10. Meddelelser
Midlertidig indskrivning mellem bachelor- og kandidatuddannelsen
Der har på studier med mulighed for midlertidig indskrivning på Aarhus BSS været
praksis for, at studerende kan blive indskrevet mellem bachelor- og kandidatuddannelsen med henblik på at tage fag på AU Summer University. Ca. 30 studerende på
Juridisk Institut benytter sig af denne mulighed årligt.
Jørgen Albæk Jensens oplyste, at Dekanatet har truffet beslutning om at denne ordning ikke længere vil være mulig efter sommeren 2017. Beslutningen er truffet da de
studerendes kandidatindskrivning i praksis kommer til at starte pr. 1 juli, hvilket ikke
er foreneligt med en normeret studietid på 22 måneder på kandidatuddannelsen.
Sagen vil dog blive taget op på politisk plan, da der ikke er interesse i at begrænse de
studerende mulighed for denne fleksibilitet i studieplanlægningen.
Overflytning fra deltid til heltid
Jørgen Albæk Jensen orienterede om, at reglerne for administrativ indskrivning er
blevet skærpede af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Dette betyder, at det ikke
fremadrettet vil være muligt at overflytte studerende fra en deltidsuddannelse til en
fuldtidsuddannelse. De nye retningslinjer træder i kraft fra sommeren 2018, hvorfor
semesterstart i september 2017 vil være sidste chance for studerende på bacheloruddannelsen i jura, deltid at bliver overflyttet til den ordinære fuldtidsuddannelse.
Eksamensform på eksamensbeviser
Som opfølgning på spørgsmål stillet på sidste studienævnsmøde meddelte Jørgen Albæk Jensen, at det aktuelt ikke er muligt at registrere eksamensform på eksamensbeviser.
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Dispensationsudvalget
Emma Helleland Gertsen er udtrådt som medlem af dispensationsudvalget og pladsen er overtaget af Asger Meller Gram-Hansen.
Opgørelse af studietider på Juridisk Institut
Studienævnet havde forud for mødet fået tilsendt oversigt over opgørelse af studietid
på Juridisk Institut. For både bachelor- og kandidatuddannelserne i jura gælder det,
at den gennemsnitlige studietid er faldet lidt siden 2015. Dog afventes effekten af
Fremdriftsreformen II stadig, hvorfor det er for tidligt at konkludere endeligt på udviklingen.
På HA- og cand.merc.(jur.) ses store udsving mellem de forskellige år. Der er dog
mindre overskridelser end på jura, hvilket særligt på kandidatuddannelsen kan
hænge sammen med at de mange obligatoriske fag, der sikrer en bedre gennemførselstid.
Valdemar Smith efterspurgte mere detaljeret datamateriale, således at studienævnet
kan få et bedre billede af hvorledes de studerende er forsinkede. Hanne Søndergaard
Birkmose vil gå videre med dette i forbindelse med afholdelse af de årligt statusmøder.
Undervisningsevaluering F17
Studenterrepræsentanterne orienterede om, at der for faget Retslære på bacheloruddannelsen i jura var sendt evalueringsskemaer ud i forbindelse med påskeferien.
Mange studerende havde derfor ikke besvaret undersøgelsen, og der er siden blevet
åbnet for den igen.
Hanne Søndergaard Birkmose supplerede, at CUL vil blive gjort opmærksom på, at
forårets helligdage skal tages med i planlægningen.
Offentliggørelse af eksamensplan
De jurastuderende efterspurgte mulighed for at få eksamensplanen for de mundtlige
prøver på fjerde semester tidligere end 14 dage før eksamen.
Jørgen Albæk Jensen oplyste, at afmeldingsfristen for eksamen er 14 dage før eksamen, hvorfor en endelig eksamensplan ikke kan offentliggøres på et tidligere tidspunkt. Det vil dog blive undersøgt, om der kan laves en vejledende eksamensplan på
baggrund af holdene, som kan offentliggøres tidligere på semesteret.
Studielederen understregede i samme forbindelse, at de studerende bør afvente de
endelige eksamensplaners offentliggørelse, før der laves ferieplaner eller lignende i
eksamensperioden.
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Ad 11. Eventuelt
Der var ingen punkter til eventuelt.

Ad 12. Ansøgninger, dispensationer og klager
Punktet blev behandlet for lukkede døre.

Jørgen Albæk Jensen
/Ida Ravn Eriksen, referent
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