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

Ad 2. Godkendelse af referat fra 10. møde
Referatet af 10. møde afholdt den 8. december 2017 blev godkendt uden kommentarer.

Ad 3. Studieordningsændring på HA(jur.)
Hanne Søndergaard Birkmose orienterede om, at eksamensbekendtgørelsen bliver
ændret fra september 2018, således at studerende skal have mulighed for at udarbejde bachelorafhandlingen såvel som specialet individuelt. På den baggrund har studielederen foreslået en ændring af studieordningen på HA(jur.), hvor der netop fra
foråret 2018 er indført krav om gruppeeksamen i bachelorprojektet.
Studieordningsændringen har i januar 2018 været til skriftlig høring i studienævnet,
og ændringen blev vedtaget. De studerende, der skal skrive bacheloropgave i forårssemesteret 2018, har efterfølgende fået tilbud om at skrive en individuel opgave, og de
interesserede har fået tildelt nye vejledere.

Ad 4. Afskaffelse af ekstra omeksamen i Strafferet og straffeprocesret
De fagansvarlige havde stillet forslag om afskaffelse af den ekstra omeksamen i Strafferet og straffeprocesret i august måned, og forslaget var fremsendt som bilag til
punktet.
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Jørgen Albæk Jensen oplyste, at der på samme måde som i Formuerettens almindelige principper og Obligationsretlige valgfag, hvor de ekstra omeksamener blev afskaffet i oktober 2017, kun er en håndfuld studerende tilmeldt prøven i august, og det
er meget ressourcekrævende at stille eksamensopgaven. Det forslås derfor, at eksamen i Strafferet og straffeprocesret kun udbydes to gange om året i forlængelse af efterårssemesteret.
Studienævnet godkendte forslaget, der vil træde i kraft fra august 2019.

Ad 5. Godkendelse af nyt pensum i Forvaltningsret og Udvidet formueret
Som bilag til punktet havde studienævnet fået fremsendt forslag til ændring af pensum i fagene Forvaltningsret samt Udvidet formueret.
I Forvaltningsret er der lavet et tillæg til lærebogen, der vil blive udleveret elektronisk
fra forlaget.
I Udvidet formueret er pensum inden for obligationsret blevet opdateret grundet en
række lovændringer.
Det hidtidige pensum vil være alternativt pensum til og med vintereksamen
2018/2019.
Pensumændringerne blev godkendt af studienævnet.

Ad 6. Godkendelse af nyt kursusfag
Jørgen Albæk Jensen oplyste, at udarbejdelsen af kursusbeskrivelsen til det nye fag
Arbejdsret og EU-ret var blevet forsinket, hvorfor studienævnet ikke havde modtaget
bilag til punktet.
Studienævnet aftalte derfor, at kursusbeskrivelsen efter mødet vil blive sendt til
skriftlig høring i det nye studienævn med svarfrist den 7. februar 2018.

Ad 7. Opfølgning på 6. møde 2017: Opdatering af kursusbeskrivelser
I forårssemesteret 2017 vedtog studienævnet et sæt retningslinjer for udarbejdelse af
den gode kursusbeskrivelse, og de fagansvarlige på jura og erhvervsret blev efterfølgende opfordret til at gennemgå de eksisterende kursusbeskriveler med henblik på
kvalitetssikring af særligt kvalifikationsbeskrivelserne.
Som bilag havde studienævnet fået tilsendt en række opdaterede kursusbeskrivelser
fra begge uddannelser, hvor indholdet er blevet opdateret jf. de nye retningslinjer.

Rettelserne vil i første omgang blive registreret i kursusbeskrivelserne for foråret
2018 og senere for efteråret 2018.
De opdaterede kursusbeskrivelser blev godkendt uden kommentarer fra studienævnet.
Hanne Søndergaard Birkmose oplyste afslutningsvis, at fakultetet også igangsætter et
arbejde med kursus- og kvalifikationsbeskrivelser i foråret 2018, hvilket vil blive fulgt
op på i studienævnet.

Ad 8. Undervisningsevaluering E17
Som bilag til punktet havde studienævnet fået tilsendt en aggregeret rapport med resultater fra undervisningsevalueringen i efterårssemesteret 2017. Grænseværdien er
af universitetet fastsat til 75 % af de studerende, der vurderer det samlede udbytte af
et fag som ’stort’ eller ’meget stort’.
Den nye målemetode betyder, af et større antal fag på jura og erhvervsret går i enten
gul eller rød. I alt 17 ud af 72 evaluerede fag går i rød med en samlet vurdering på 60
% eller under, mens 12 ud af 72 evaluerende fag går i gul med en samlet vurdering på
61-74 %.
Studielederne følger den tidligere vedtagne procedure for opfølgning, hvor fag med
gul status sættes på en observationsliste, og underviserne adviseres om dette. For fag
med rød indikator vil der blive indhentet en opfølgning fra den fagansvarlige, og der
vil blive fulgt op på tilbagemeldingerne på et senere studienævnsmøde.
Der ses stadig en generelt lav svarprocent på begge uddannelserne, men der er dog i
Familie- og arveret 79 % af de studerende, der har deltaget i evalueringen. Der har
været studenterrepræsentanter ude på en forelæsning på 1. semester, hvilket ser ud til
at have givet en positiv effekt, og studienævnet ønsker at gentage dette i kommende
år.
Som tidligere vedtaget vil studielederne ikke gå videre med evalueringer, der har en
svarprocent under 10, og underviserne vil endnu engang blive bedt om at informere
om og afsætte tid til evaluering i starten af en forelæsning.

Ad 9. International toning i EU Business Law på cand.jur.
Jørgen Albæk Jensen oplyste, at siden Uddannelses- og Forskningsministeriet i foråret 2017 gav afslag på universitetets ansøgning om oprettelse af en engelsksproget
kandidatuddannelse i international ret, har Juridisk Institut arbejdet videre på en alternativ løsning. Dette har udmøntet sig i et forslag om en specialiseringslinje på den
eksisterende juridiske kandidatuddannelse inden for EU-ret, og studienævnet havde
fået dette forslag fremsendt som bilag.
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Specialiseringen vil bestå af i alt 60 ECTS obligatoriske fag på de to første semestre,
herunder Skatteret og Civilproces, og størstedelen af undervisningen vil foregå på engelsk. For at ruste de studerende til dette, påtænkes der at afholde et intensivt engelskkursus umiddelbart inden opstart af 1. semester. Yderligere vil de studerende
blive opfordret til at tage på udveksling eller tilmelde sig et projektorienteret forløb
på 3. semester, og instituttet planlægger i denne forbindelse at kunne være behjælpelig med vejledning om relevante fagpakker eller kontakt til virksomheder.
Der planlægges opstart fra september 2018, og der skal således laves en ny studieordning for kandidatuddannelsen i jura med tilføjelse af den nye linje European Business
Law. Der forventes et optag på 20-25 studerende pr. år. Hanne Søndergaard Birkmose oplyste, at udvekslingsstuderende også vil få adgang til et eller flere af de udbudte fag på linjen, samt at der på sigt måske kan åbnes op for studerende på
cand.merc.(jur.).
Der blev fra studenterrepræsentanterne udtrykt støtte til oprettelsen af specialiseringslinjen, og instituttet blev opfordret til at italesætte formålet med linjen over for
de bachelorstuderende, der skal søge om optagelse i foråret 2018. Derudover blev der
efterspurgt input fra aftagerne om fordelene ved den nye linje.
Den nye specialiseringslinje i European Business Law blev godkendt af studienævnet
med planlagt start i september 2018.

Ad 10. Godkendelse af fagbeskrivelse til EU-ret
Studienævnet godkendte i efterårssemesteret 2017 en ny studieordning på bacheloruddannelsen i jura med ikrafttræden pr. 1. september 2018, og der er i denne forbindelse blevet udarbejdet en fagbeskrivelse til det nye fag EU-ret. Fagbeskrivelsen var
fremsendt som bilag til punktet.
Jørgen Albæk Jensen oplyste, at faget i lighed med det nuværende fag Folkeret og
EU-ret indeholder krav om, at de studerende skal skrive eksamensopgaven i grupper.
Grupperne er blevet lavet større, og de vil fremover kun kunne dannes inden for den
studerendes eget hold
Fagbeskrivelsen blev godkendt af studienævnet, og faget udbydes for første gang i forårssemesteret 2020.

Ad 11. Eksamen i Retslære V17
Der blev fra studenterside spurgt til retningslinjer for udlevering af bilag samt brug af
engelske domme ved eksamen i Retslære. De studerende oplyste, at der ved vintereksamen 2017 var udleveret 64 siders bilag til den 48-timers eksamen, samt at eksamen
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indeholdt engelske domme, som de studerende ikke tidligere er blevet præsenteret
for.
Jørgen Albæk Jensen oplyste, at det alene er fagansvarlig, der udarbejder eksamensspørgsmålet, og at der ikke foreligger egentlige retningslinjer for dette. Hanne Søndergaard Birkmose supplerede, at der ikke vil blive lavet denne slags regler, men at
instituttet skal se på en nærmere proces for kvalitetssikring af eksamen.
Jørgen Albæk Jensen laver en sammenfatning af de studerendes kommentarer og tager denne videre til en dialog med fagansvarlig. Der vil blive fulgt op på punktet på et
senere studienævnsmøde i foråret 2018.

Ad 12. Meddelelser
12. 1. Mentorordning for grupper
Der blev på studienævnsmødet i december 2017 spurgt til muligheden for at tildele en
mentor til studiegrupper, og Jørgen Albæk Jensen har undersøgt sagen nærmere. Der
er på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at tilbyde dette, da mentorerne ikke pt.
er uddannet til at håndtere gruppevejledning. Der tilbydes stadig mentorordninger til
individuelle studerende.
12.2. Orientering ved Jura Forum
Studerende på 5. og 6. semester på bacheloruddannelsen i jura har modtaget en
række meddelelser via Blackboard om en privat studiegruppe, og der har været rejst
spørgsmål om afsenderen.
Initiativtager er en privatperson uden tilknytning til Juridisk Institut, og Jørgen Albæk Jensen har sendt en fælles besked ud om dette til alle studerende.
Studienævnet drøftede i samme forbindelse, om studenterinstruktorer også kan have
ansættelse ved private udbydere af studieforbedrende kurser, og der var enighed om,
at dette ikke skal være muligt.

Ad 13. Eventuelt
Der blev fra studenterside udtrykt tilfredshed med, at der i forbindelse med vintereksamen 2017 er blevet brugt aktuelle sager i de stillede eksamensopgaver.

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

Studieleder Jørgen Albæk Jensen
/Ida Ravn Eriksen, referent
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