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

Ad 2. Godkendelse af referat fra 4. møde
Helle Bødker Madsen ønskede, at reglerne for midlertidig indskrivning i referatets
punkt 8 skulle præciseres.
Referatet blev efterfølgende godkendt uden yderligere kommentarer.

Ad 3. Årligt statusmøde på erhvervsret
Det årlige statusmøde for erhvervsret afholdes den 15. juni, og Studienævnet havde
forud for mødet fået fremsendt de datarapporter, der skal gennemgås på statusmødet.
Hanne Søndergaard Birkmose gennemgik kort rapporternes hovedpunkter samt
handleplanen, der blev udarbejdet i foråret 2016.
For så vidt angår handleplanen er der arbejdet på at mindske frafald på bacheloruddannelsen samt med at sikre sammenhæng mellem uddannelsernes kompetenceprofiler og læringsmål. Frafaldet på bacheloruddannelsen er faldet efter den nye studieordning trådte i kraft i 2014, og der arbejdes aktuelt med at kvalitetssikre kursusbeskrivelserne.
På HA(jur.)-uddannelsen har alle indikatorer fået grøn status på nær indikator 4 undervisningsevaluering. Her er der opnået gul status, hvilket er en konsekvens af
den nye målemetode, der er blevet indført fra forårssemestret 2017. Datarapportens
resultater giver ikke anledning til handling.
Datarapporten for cand.merc.(jur.) viser, at der er opnået grøn status for 6 af de 8 indikatorer. Indikator 5a- studiemiljø har opnået gul status. Indikator 8 – bruttoledighed for dimittender 1-2 år efter endt uddannelse har fået rød status. Den procentvise
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ledighed er udregnet som et gennemsnit over de seneste 4 år, og tallene er faldet meget de seneste to år, hvorfor indikatoren forventes at gå mod gul eller grøn status
fremadrettet.
Der var ingen yderligere kommentarer til datarapporterne fra studienævnet.

Ad 4. Studiemiljøundersøgelse
Studienævnet havde forud for mødet fået tilsendt en samlet rapport for undersøgelse
af studiemiljøet på Aarhus BSS samt en sammenlignende fakultetsoversigt over resultaterne. De kvalitative kommentarer fra undersøgelsen blev omdelt på studienævnsmødet i april 2017.
Jørgen Albæk Jensen gennemgik resultaterne fra bachelor- og kandidatuddannelsen
på jura, hvor henholdsvis 45 % og 36 % af de studerende har deltaget i undersøgelsen.
Resultaterne har stor lighed med sidste undersøgelse fra 2014. Særligt fremhæves, at
de studerende angiver en positiv vurdering af deres indbyrdes forhold på trods af den
store fokus på konkurrence på studiet.
En tredjedel af de studerende på kandidatuddannelsen har ingen læsegruppe eller læsemakker, hvilket kan skyldes opbygningen af studiet med primært valgfag. Der vil i
august 2017 som noget nyt blive afholdt et introduktionsmøde for kandidatstuderende med oplysning om faglige og sociale muligheder på uddannelsen.
Mange af undersøgelsens individuelle kommentarer fokuserer på manglen af studiepladser, og Jørgen Albæk Jensen oplyste, at der arbejdes på at etablere flere af disse
fra efteråret 2017.
Hanne Søndergaard Birkmose oplyste, at svarprocenten for HA(jur.) og
cand.merc.(jur.) lå på henholdsvis 37 % og 25 %. Det blev blandt andet fremhævet, at
meget få studerende angiver, at de ser underviserne uden for undervisningslokalerne,
hvilket blandt andet kan skyldes at undervisningen foregår på både Fuglesangs Allé
samt i universitetsparken. Også på erhvervsret angiver de studerende at mangle studiepladser, og det tilkendegives, at dette problem er gældende for alle studerende på
Fuglesangs Allé.
For begge studieretninger gælder det, at meget få studerende mener, at der er gode
muligheder for at få feedback på deres faglige præstationer. Underviserne oplever generelt også, at de ikke bliver kontaktet efter eksamen. Hanne Søndergaard Birkmose
foreslog derfor, at mulighederne for og effekten af feedback skal italesættes bedre
overfor de studerende. Der blev fra studenterside udtrykt tilfredshed med, at der fra
efteråret 2017 er indlagt tid til feedback efter aflevering af bachelorprojektet på jurauddannelsen.
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Studienævnet drøftede endvidere udfordringerne med stress og ensomhed på studierne, og der blev fra medlemmernes side udtrykt ønske om at få behandlet undersøgelsens resultater på en sådan måde, at sammenhængene mellem spørgsmålene og de
studerendes svar bliver mere klare.

Ad 5. Høring vedr. ny studienævnsstruktur
Da den nuværende studienævnsmodel på Aarhus BSS blev etableret i forbindelse med
sammenlægningen af det tidligere SAM og ASB, har dekanatet evalueret på strukturen og efterfølgende stillet forslag om en række ændringer på tværs af fakultetet. Studienævnet havde fået fremsendt dekanatets indstilling forud for mødet.
Dekanatet ønsker at nedlægge Masterstudienævnet, og de forskellige masteruddannelser skal i stedet indlejres i de studienævn, hvor de har den største faglige tilknytning. Dette betyder, at Master i Skat samt Master i Miljø- og energiret, der er under
afvikling, skal flyttes til Det Juridiske Fagstudienævn fra februar 2018. Sammensætningen af studienævnet skal dog fortsætte uændret.
Studienævnet diskuterede hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at masteruddannelsen
ikke er repræsenteret i studienævnet, samt om nævnet burde blive udvidet med et
ekstra mandat for at imødekomme den nye uddannelse.
Dekanatets udmelding var på mødetidspunktet endnu ikke blevet drøftet på Juridisk
Institut, hvorfor studienævnet besluttede at afvente dette, før et endeligt høringssvar
kunne forfattes.
Opdateret efter mødet:
Drøftelser på Instituttet viste efterfølgende, at det der ikke er mulighed for at udvide
studienævnet. Derfor indstillede studielederne til, at den hidtidige sammensætning af
studienævnet fortsætter uændret. Studielederen for Master i Skat vil dog blive inviteret med på møderne som observator, når der er relevante punkter på dagsordenen.
Studienævnets medlemmer tilsluttede sig ovenstående efter en skriftlig høring.

Ad 6. Prioritering af undervisningsflytning
Studienævnet havde forud for mødet fået tilsendt notat vedr. prioritering af undervisningsflytning fra Fuglesangs Allé (FSA) til nordøstre hjørne af Universitetsparken
(NØ).
Hanne Søndergaard Birkmose orienterede om, at der med flytningen af Institut for
Virksomhedsledelse fra nordøstre hjørne vil blive et yderligere pres på undervisningslokalerne på Fuglesangs Allé. Der kan derfor forekomme situationer, hvor det er nødvendigt at afvikle noget af undervisningen i nordøstre hjørne.
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Prodekanen har derfor i samarbejde med dekanen og repræsentanter for studenterorganisationerne udarbejdet et sæt retningslinjer, der blandt andet siger at primært 3.
og 4. semesterstuderende på bacheloruddannelserne vil blive berørt.
Studienævnet udtrykte enighed med de opstillede kriterier for flytning af undervisningen med bemærkning om, at studerende for så vidt muligt bør have al undervisning på ét sted på samme dag. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, skal der være tilstrækkelig tid til, at de studerende kan flytte sig fra FSA til NØ eller omvendt.
Der udarbejdes et høringssvar med ovenstående bemærkninger, som sendes til Prodekan Per Andersen.

Ad 7. Karakterfordeling for Statsforfatningsret og Straffeproces og straffeprocesret
Studienævnet havde forud for mødet fået fremsendt en oversigt over karaktererne for
Statsforfatningsret i vinteren 2015 samt Strafferet og straffeprocesret i vinteren 2016.
Oversigterne viste karakterfordeling på henholdsvis undervisningshold samt for de
enkelte eksaminatorer.
Der var blandt studienævnsmedlemmerne enighed om, at der var brug for yderligere
gennemgang af data, og punktet blev derfor udsat til et senere møde.

Ad 8. Meddelelser
Jørgen Albæk Jensen og Hanne Søndergaard Birkmose orienterede kort om nedenstående punkter:
Anonymisering af eksamen og opdateret eksamensreglement
Alle skriftlige stedprøver skal fremadrettet afvikles under løbenummer med henblik
på at sikre anonymisering af eksamen. De studerende bliver orienteret om dette via
eksamensreglementet.
Der blev fra de studerende efterspurgt information om de nye regler på Blackboard
inden næste eksamenstermin i august 2017.
Midlertidig indskrivning mellem bachelor og kandidat
Det blev på sidste møde meddelt, at der fremadrettet ikke længere kan gives dispensation til midlertidig indskrivning mellem bachelor- og kandidatuddannelser. Der er
nu lavet en aftale med Styrelsen for Uddannelse og Forskning, således at de studerendes normerede studietid kan udvides fra 22 til 24 måneder, og det vil derfor forsat
være muligt for studerende at tage fag på Summer University mellem deres bachelor
og kandidat.
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Reeksamen i Folkeret og EU-ret
Fagbeskrivelsen i kursuskataloget er blevet opdateret, således at det nu klart fremgår,
at reeksamensformen i Folkeret og EU-ret er den sammen som ved ordinær eksamen.
Hvis de studerende ikke selv kan finde en gruppe, vil de kunne få hjælp til dette.
Oprettelse af kursusfag i E17
Studienævnet havde forud for mødet fået fremsendt en oversigt over udbudte og aflyste fag for efterårssemesteret 2017. I alt 8 fag er blevet aflyst på grund af for få tilmeldte. Et enkelt fag, Virksomhedsoverdragelse, havde så mange tilmeldte, at der
måtte trækkes lod om pladserne.
Der blev fra studenterside efterspurgt flere offentligretlige fag i efterårssemestret, og
dette er taget til efterretningen af studielederen.
Holdundervisning i E17
Fra efterårssemesteret 2017 bliver der i forbindelse med Familie- og arveret oprettet
24 små hold, der erstatter de tidligere 2 store hold med instruktorvejledning.
I faget Marketing og markedsføringsret vil holdundervisningen fremadrettet blive varetaget af studenterinstruktorer.

Ad 9. Eventuelt
Der blev fra studenterside efterspurgt information om muligheden for at tage et friår
mellem bachelor- og kandidatuddannelsen. Studielederne oplyste, at dette er muligt
på både jura og erhvervsret, da der ikke er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelserne.
Der blev yderligere spurgt ind til kvote 2-udvalgets arbejdet i foråret 2017, og studienævnssupporteren vil undersøge status for dette.

Ad 10. Ansøgninger, dispensationer og klager
Punktet blev behandlet for lukkede døre.

Jørgen Albæk Jensen
/Ida Ravn Eriksen, referent
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