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6. Drøftelse af feedback
7. Drøftelse af eksamensformer
8. Opdatering af kursusbeskrivelse for Current Issues in International Human Rights
Law S18
9. Opdatering af kursusbeskrivelse for International skatteret F18
10. Nye fagbeskrivelser til bacheloruddannelsen i jura 2018-ordning
11. Supplering af ECTS i forbindelse med summer school og udveksling
12. Meddelelser
13. Eventuelt
14. Ansøgninger, dispensationer og klager

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

Ad 2. Godkendelse af referat fra 9. møde
Referatet af 9. møde afholdt den 1. november 2017 blev godkendt uden kommentarer.

Ad 3. Evaluering af bachelorprojektet på jura E17
Jørgen Albæk Jensens havde samlet en række nøgletal for bachelorprojektet på jura
afholdt i efterårssemesteret 2017, og dokumentet var fremsendt som bilag.
De nye retningslinjer for bachelorprojektet blev vedtaget af Studienævnet den 27. januar 2017, og det blev aftalt, at der skulle følges op på processen og evalueres på antallet af studerende, der valgte at skrive i grupper.
I alt 320 studerende var tilmeldt bachelorprojektet i efteråret 2017, og heraf valgte 51
% at skrive i grupper på enten to medlemmer (136 studerende) eller tre medlemmer
(27 studerende). En gennemgang af det samlede karaktergennemsnit viser nedenstående resultat:
-

For alle studerende: 8,2
Studerende i to-mandsgrupper: 9,1
Studerende i tre-mandsgrupper: 9,9

Studienævnet var enig om, at ovenstående er et positivt resultat, der ikke giver anledning til at ændre i retningslinjerne for bachelorprojektet. Marie Dall foreslog, at
netop forskellen i karakterer bør fremhæves på bachelormødet i maj måned, således
at de studerende bliver bevidste om fordelen ved at skrive i grupper. Jørgen Albæk
Jensen supplerede, at det overvejes at invitere studerende, der har skrevet i grupper,
med til mødet for at dele ud af deres erfaringer.
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Studienævnet drøftede yderligere formalia for bachelorprojektet, og det blev besluttet, at der skal arbejdes på at forbedre information om dette til de studerende. Yderligere oplyste Jørgen Albæk Jensen, at der i år ikke er givet forskellige karakterer i en
gruppe, men at dette dog er en teoretisk mulighed. Vejlederne har desuden udtrykt
tilfredshed med gruppearbejdet, selvom der har været en øget arbejdsmængde med
efterfølgende feedback til de studerende.

Ad 4. Evaluering af gruppeeksamen i Folkeret og EU-ret F17
Som bilag til punktet havde studienævnet fået tilsendt en kort evaluering af gruppeeksamen i Folkeret og EU-ret udfærdiget af Karsten Engsig Sørensen. De studerende
har i sommeren 2017 skrevet en gruppe-synopsis efterfulgt af en individuel mundtlig
eksamen, og det er den fagansvarliges vurdering, at denne nye eksamensform giver et
bedre billede af de studerendes forståelse for og anvendelse af fagets indhold.
Asger Meller Gram-Hansen supplerede, at der også blandt de studerende er tilfredshed med den nye eksamensform, der passer godt ind på 4. semester sideløbende med
Forvaltningsret 2.
Line Bang informerede om de administrative udfordringer mht. gruppedannelse og
eksamensplanlægning, og der var enighed om, at studerende fremover skal lave grupper inden for deres eget hold. Kun for studerende der mangler en gruppe, vil det være
muligt at danne grupper på tværs af holdene.

Ad 5. Drøftelse af forudsætningsaktiviteter
I regi af Aarhus BSS Uddannelsesforum har dekanatet igangsat et projekt omhandlende kvalitetssikring af eksamen på fakultetets uddannelser. I forlængelse heraf ønskes brugen af og de pædagogiske omstændigheder i forbindelse med forudsætningsaktiviteter drøftet i studienævnet.
Jørgen Albæk Jensen gennemgik de fremsendte bilag, der inkluderede en sagsfremstilling samt et notat vedr. forudsætningsaktiviteter. Der udbydes pt. ingen fag på Juridisk Institut med forudsætningsaktiviteter, men emnet vil blive berørt i et senere
punkt på dagsordenen.
Som udgangspunkt er der fra instituttets side ikke opbakning til brug af forudsætningsaktiviteter, medmindre der foreligger klare faglige og pædagogiske grunde hertil. Denne opfattelse deles af studienævnets medlemmer, der tilkendegav, at de studerende som udgangspunkt har ansvar for egen læring. Der kan dog med fordel fortsat
arbejdes med frivillige opgaver mv. i løbet af semesteret, da dette understøtter det frivillige aspekt og samtidig ikke giver de administrative udfordringer, der er knyttet til
obligatoriske forudsætningsaktiviteter.
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Ad 6. Drøftelse af feedback
Som opfølgning på studiemiljøundersøgelsen 2017 har dekanatet ønsket, at der på
Aarhus BSS arbejdes med feedback på uddannelserne, da dette efterspørges af de studerende. Som bilag havde studienævnet fået tilsendt en sagsfremstilling samt et notat
fra CUL med overblik over eksisterende og mulige feedbackformer.
Med udgangspunkt i notatet fra CUL drøftede studienævnet de forskellige former for
feedback, der anvendes på studierne, herunder øvelsesopgaver, oplæg, multiple-choice mv., der alle er udtryk for andre former for feedback, end de studerende traditionelt forventer.
Der var enighed i studienævnet om, at der skal arbejdes på at italesætte ovenstående
aktiviteter som værende feedback, og de studerende skal i højere grad introduceres til
de forskellige former for feedback i starten af semesteret, så de studerende ved, hvad
de kan forvente, og hvordan de kan få løbende tilbagemeldinger på deres arbejde.
Hanne Søndergaard Birkmose foreslog, at det nye studienævn skal arbejde videre
med feedback i 2018, og Jørgen Albæk Jensen vil informere underviserne samt indhente en oversigt fra de forskellige fag over, hvordan de arbejder med feedback, og
hvilke muligheder de studerende har.
Punktet vil således blive taget op til videre drøftelse i foråret 2018.

Ad 7. Drøftelse af eksamensformer
I regi af Aarhus BSS Uddannelsesforum har dekanatet yderligere igangsat en gennemgang af anvendte eksamensformer på fakultetet med henblik på kvalitetssikring
og opfyldelse af formelle rammer. Som bilag havde studienævnet fået tilsendt en
sagsfremstilling samt en oversigt over alle anvendte eksamensformer på fakultetet.
Med udgangspunkt i sagsfremstillingen drøftede studienævnet eksaminationstiden
ved mundtlige prøver, og der var enighed om, at 20 minutter er tilstrækkeligt til at
udprøve de studerende. Langt de fleste mundtlige eksamener udbudt på Juridisk Institut er på 20 minutter, og der ses ikke grund til at foretage ændringer i denne sammenhæng på nuværende tidspunkt.
For så vidt angår angivelse af hjælpemidler i kursuskataloget, har der over det seneste
år været arbejdet med dette i studieadministrationen, således at alle kursusbeskrivelser nu indeholder korrekt angivelse af, hvilke hjælpemidler, der er tilladt ved samtlige
prøver.
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Ad 8. Opdatering af kursusbeskrivelse for Current Issues in International
Human Rights Law
Studienævnet havde forud for mødet fået fremsendt kursusbeskrivelsen for summer
university-faget Current Issues in International Human Rights Law, hvoraf det fremgår, at de studerende skal deltage i mindst 80 % af undervisningen for at kunne indstille sig til eksamen.
Med udgangspunkt i den forudgående drøftelse af forudsætningsaktiviteter indstillede Jørgen Albæk Jensen til, at studienævnet ikke godkender kravet om tilstedeværelse, da der ikke ses en særskilt faglig begrundelse herfor.
Studienævnet besluttede ikke at godkende tilstedeværelseskravet.
Kursusbeskrivelsen er efter mødet blevet opdateret, og kravet om tilstedeværelse er i
stedet blevet erstattet af en opfordring til at deltage aktivt i minimum 80 % af timerne.

Ad 9. Opdatering af kursusbeskrivelse for International skatteret F18
Studienævnet havde forud for mødet fået tilsendt en opdateret kursusbeskrivelse for
International skatteret, der udbydes i forårssemesteret 2018. Hanne Søndergaard
Birkmose oplyste, at faget er blevet opdateret i forhold til formål og kvalifikationsbeskrivelse, således at det klart fremgår, at faget henvender sig til studerende fra både
HA(jur.) og HA(jur.)-skat. Faget udbydes yderligere som valgfag på cand.jur. og
cand.merc.aud.
Kursusbeskrivelsen blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Ad 10. Nye fagbeskrivelser til bacheloruddannelsen i jura 2018-ordning
Studienævnet godkendte den 2. oktober 2017 en ændret struktur for bacheloruddannelsen i jura fra september 2018, herunder et nyt fag på 3. semester: Folkeret og international menneskerettigheder.
Studienævnet havde indstillet, at faget skulle indeholde minimum 50 % folkeret samt
have en mundtlig eksamen, og de fagansvarlige havde udarbejdet et forslag til en kursusbeskrivelse, der var fremsendt til studienævnet som bilag til punktet.
Jørgen Albæk Jensen oplyste, at der vil blive skrevet en ny lærebog til faget, der vil
blive udbudt for første gang i efterårssemesteret 2019. Der vil senere blive fremsendt
en revideret kursusbeskrivelse for faget EU-ret.
Studienævnet godkendte kursusbeskrivelsen uden yderligere kommentarer.
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Ad 11. Supplering af ECTS i forbindelse med summer school
Som opfølgning på studienævnsmødet den 1. november 2017 havde Jørgen Albæk
Jensen udarbejdet et forslag om muligheden for at skrive en opgave som supplement
til summer school-fag, der vægter 7,5 ECTS.
I forbindelse med forhåndsgodkendelse og tilmelding til sådanne summer school-fag
vil den studerende kunne skrive en opgave med ECTS-vægten 2,5, der ligner den
valgfrie skriftlige afhandling på cand.jur. Opgaven skal omgå et emne, der ligger i tilknytning til, men ikke er en del af, faget på 7,5 ECTS. Den studerende skal selv finde
en vejleder på Juridisk Institut, og der gives 1 times vejledning. Omfanget af opgaven
må ikke overstige 10 sider, og den bedømmes bestået/ikke-bestået.
Ordningen vil udelukkende kunne benyttes i forbindelse med summer eller winter
school, da studerende på udvekslingsophold af et helt semesters varighed har mulighed for at opnå 30 ECTS.
Studienævnet godkendte den supplerende skriftlige opgave på 2,5 ECTS, og den vil
blive tilføjet studieordningerne for cand.jur. og cand.merc.(jur.). Der vil yderligere
blive informeret på studieportalen.

Ad 12. Meddelelser
Jørgen Albæk Jensen orienterede om nedenstående emner:
12.1. Principper for studiestart
Dekanatet har udarbejdet nye principper for studiestart, der ligner de hidtil brugte på
Juridisk Institut. Der fokuseres blandt andet på en skærpet alkoholpolitik samt nye
retningslinjer for RUS-sekretærer.
I forlængelse heraf spurgte Marie Dall ind til fordeling af studiegrupper i RUS-ugen.
Malene Kerzel vil tale med de nye RUS-sekretærer om dette. Der blev yderligere
spurgt til muligheden for, at en studiegruppe kan søge om en mentor, så de kan få
bedre forudsætninger for at komme i gang på studiet. Studienævnssupporteren går
videre med denne forespørgsel.
12.2. Animal Law og EU Company Law
Ovenstående to fag er blevet udbudt på AU Summer University i sommeren 2018. For
så vidt angår EU Company Law udbydes faget normalt i efteråret, men da underviser
skal til udlandet i efteråret 2018, udbydes det derfor i stedet som sommerfag næste
år.
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12.3. Opdatering af kursusbeskrivelse for specialer på cand.jur.
Fagbeskrivelsen for specialer på jura er opdateret, således at det ikke længere fremgår, at de studerende skal være udprøvet i mindst 60 ECTS for at blive tilmeldt specialet. Det fremgår nu blot, at de studerende kan tilmeldes fra 3. semester.

Ad 13. Eventuelt
13.1. Winter school 2017/2018
Hanne Søndergaard Birkmose orienterende om, at der er 38 tilmeldte studerende til
det nye fag Climate Law – International and EU Law in Context, der afvikles i januar
2018. Dette betyder også, at der oprettes i alt 13 nye udvekslingspladser på australske
universiteter.
13.2. Ændring af kursusbeskrivelse for Logistik og økonomistyring på HA(jur.)
Hanne Søndergaard Birkmose oplyste, at der er kommet ændringer til kursusbeskrivelsen for foråret 2018, da der er behov for at justere faget, der også kører på HA-uddannelsen. Ændringerne sendes til skriftlig høring i studienævnet med frist for indsigelse den 16. december 2017.
13.3. Information om undervisningsevaluering
Marie Dall oplyste, at studenterrepræsentanterne vil møde op til kommende holdtimer på Statsforfatningsret for at informere de førsteårsstuderende om vigtigheden af
at deltage i undervisningsevalueringen. Jørgen Albæk Jensen varsler underviserne
om dette.

Ad 14. Ansøgninger, dispensationer og klager
Punktet blev behandlet for lukkede døre.

Jørgen Albæk Jensen
/Ida Ravn Eriksen, referent

Side 7/7

