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

Ad 2. Godkendelse af referater fra 10. og 1. konstituerende møde
Begge referater godkendt uden kommentarer.

Ad 3. Godkendelse af nyt Winter School-fag E17
Fagstudienævnet havde forud for mødet fået fremsendt kursusbeskrivelsen for det
nye fag Climate Law – International and EU Law in Context, der planlægges udbudt
som Winter School-fag i januar 2018.
Hanne Søndergaard Birkmose oplyste, at der er en stigende interesse fra særligt australske og new zealandske universiteter for at kunne sende studerende på Winter
School-ophold med fokus på EU-ret, klimaret og international ret. Oprettelsen af
ovenstående fag vil betyde, at der skabes en række semesterpladser, der giver instituttets egne studerende mulighed for at komme på udveksling i Australien og New
Zealand.
Faget vil blive udbudt som valgfag på HA(jur.), og vil derfor også kunne tages af instituttets egne studerende. Dog udbydes Winter School-faget i januar måned, hvor vores
egne studerende har eksamen, hvorfor det ikke forventes, at mange HA(jur.)-studerende tilmelder sig. Det vil tydeligt komme til at fremgå af kursuskataloget, at faget
udbydes som Winter School med afvikling i januar.
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Instituttet forpligter sig til at udbyde faget to gange, og der vil herefter blive evalueret
på udbuddet i foråret 2019.
Studienævnet udtrykte tilfredshed med at, at der bliver skabt udvekslingspladser ved
hjælp af dette tiltag, og faget blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Ad 4. Pensumændring Dele af formueret F17
Studienævnet havde forud for mødet fået fremsendt indstilling til pensumændring i
Dele af formueret på bacheloruddannelsen i jura fra forårssemesteret 2017. Der er pr.
februar 2017 kommet en ny udgave af Lærebog i dansk og international køberet, men
bogens omfang og emner er stort set uændrede.
Den gamle lærebog vil være alternativt pensum til og med vintereksamen 2017/2018.
Studienævnet godkendte det nye pensum i Dele af formueret.

Ad 5. Opfølgning på undervisningsevaluering E16
Studienævnet aftalte på mødet den 27. januar 2017 at undervisningsevalueringen for
efteråret 2016 igen skulle på dagsordenen på det aktuelle møde, da enkelte fag med
en samlet vurdering under 3,5 ikke var blevet færdigbehandlet. Studienævnet havde
således før mødet fået fremsendt en opdateret oversigt over evaluerede fag samt evalueringsrapporter og redegørelser fra de relevante fag.
Jørgen Albæk Jensen orienterede om fagene fra jurauddannelserne, hvor i alt 6 fag
havde fået en vurdering på 3,5 eller lavere. De fagansvarlige har taget evalueringerne
til efterretning, og der vil blive foretaget en række ændringer blandt andet i forhold til
forventningsafstemning og information om eksamensformer for at imødekomme de
studerendes kritikpunkter.
Hanne Søndergaard Birkmose orienterede om et enkelt fag på HA(jur.)-uddannelsen
med en samlet vurdering på 3,0. Faget har i efteråret 2016 været afholdt for kun anden gang, og er derfor stadig under udvikling. Der arbejdes videre med flere fokusområder inden næste udbud i efteråret 2017.
Studienævnet drøftede slutteligt initiativer, der kan højne svarprocenten blandt de
studerende, og der var enighed om, at for fag med holdundervisning, bør der gives tid
til besvarelse af evalueringerne på undervisningen.
Studienævnet havde ingen yderligere kommentarer til undervisningsevalueringen.
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Ad 6. Ny dispensationspraksis ved diabetes
Jørgen Albæk Jensen orienterede studienævnet om, at der på Aarhus BSS er stor forskel på dispensationspraksis i forbindelse med særlige prøvevilkår for studerende
med diabetes. Aarhus BSS Uddannelsesforum har derfor indstillet til en fælles
dispensationspraksis på tværs af fakultetet, og studienævnet havde forud for mødet
modtaget et notat med indstilling til fælles praksis.
Der foreslås, at studerende med diabetes tilbydes 5 minutter ekstra pr time efter den
første time ved skriftlige stedprøver. Ved en tre timers prøve vil dette således udløse
10 minutters ekstra prøvetid, hvor den studerende har mulighed for måle blodsukre
eller indtage ekstra føde eller tage insulin.
Studienævnet godkendte indstillingen uden kommentarer, og den nye dispensationspraksis forventes at blive endeligt tilføjet delegationsskrivelsen på Aarhus BSS Uddannelsesforums møde den 29. marts 2017.

Ad 7. Retningslinjer for 4.gangsdispensationer
Prodekanen for uddannelse på Aarhus BSS har skrevet et notat om behandling af
4.gangsevalueringer som et led i kvalitetsarbejdet og afledt af et stigende antal dispensationer på grund af Fremdriftsreformen. Notatet var fremsendt til studienævnets medlemmer forud for mødet.
Jørgen Albæk Jensen redegjorde kort for indholdet i notatet, der indskærper kravet
om dokumenterede usædvanlige forhold som grundlag for tildeling af 4.gangsevalueringer. Der har på fakultetet tidligere været lagt stor vægt på, hvor langt den studerende har været i sit studieprogram, men dette forhold kan nu ikke længere stå alene,
og der skal være dokumenterede usædvanlige forhold, før der kan gives dispensation.
Hanne Søndergaard Birkmose supplerede, at der på ovenstående baggrund er set en
stigning i udmeldelser på fakultetet, da mange studerende har brugt flere af deres eksamensforsøg som følge af Fremdriftsreformen I, hvor der var automatisk tilmelding
til 1. og 2. prøveforsøg.

Ad 8. Kvalitetssikring af kursusbeskrivelser
Studienævnet besluttede i foråret 2016 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med fælles retningslinjer for udarbejdelse af læringsmål og kvalifikationsbeskrivelser.
Arbejdsgruppen, bestående af de to studieledere samt studerende Andreas Tvermoes
Sassarsson og Sara Brønd Pommerencke, har i efteråret 2016 drøftet formålet med og
krav til kursusbeskrivelserne, samt hvorledes processen for kvalitetssikring kan foregå i fagmiljøerne.
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Der er på denne baggrund blevet udarbejdet et dokument om den gode fagbeskrivelse, der giver anbefalinger til faggruppernes videre arbejde med kvalitetssikring af
kursusbeskrivelserne. Arbejdsgruppen indstiller til, at der i første omgang ses på de
obligatoriske fag med tilbagemelding i maj 2017. Efterfølgende skal valgfagene gennem kvalitetssikringsproceduren med tilbagemelding til studienævnet i december
2017.
Hanne Søndergaard Birkmose oplyste, at der på de gamle ASB-uddannelser har været
tradition for at beskrive vurderingskriterier for målopfyldelse for karaktererne 02 0g
12 ind i kursusbeskrivelserne, mens der ikke har være samme praksis på de gamle
samfundsfaglige uddannelser.
Det blev fra studenterside foreslået, at kursusbeskrivelsernes læringsmål skal gennemgås ved semesterstart, således at de studerende bliver introduceret til deres
valgte fag og får uddybet forventningerne til dem i eksamenssituationen.
Arbejdsgruppens indstilling til kvalitetssikring af kursusbeskrivelserne blev godkendt
af studienævnet uden yderligere kommentarer.

Ad 9. Opdatering af grænseværdier
Universitetsledelsen vedtog i januar 2017 en justering af de gældende indikatorer for
uddannelseskvalitetsprocesserne på universitetet. Der er i denne forbindelse blevet
vedtaget nye grænseværdier for henholdsvis undervisningsevaluering samt kandidatfrafald.
Indikatoren for undervisningsevaluering ændres fra at være et samlet udbytte over
3,5 til at være mere end 75 %, der svarer meget stort eller stort udbytte af undervisningsforløbet.
Indikator 1b ændres fra frafald på kandidatuddannelserne efter normeret tid + 1 år til
at være førsteårsfrafald.
De nye grænseværdier var rundsendt til studienævnet til skriftlig høring med frist den
20. februar. Jørgen Albæk Jensen sendte en tilbagemelding til dekanatet, hvor det
blev understreget, at den nye grænseværdi for undervisningsevaluering er uhensigtsmæssig, da flere af instituttets uddannelser fremadrettet vil få gul indikator.
Hanne Søndergaard Birkmose orienterede om, at studienævnet på baggrund af den
ændrede indikator for undervisningsevaluering bør overveje at ændre studienævnets
proces for håndtering af fag med gul eller rød indikator, da halvdelen af fagene på instituttet fremover vil falde i denne kategori med de nye kriterier.
Jørgen Albæk Jensen orienterede slutteligt studienævnet om, at der også har været
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arbejdet med grænseværdierne på deltidsuddannelsen, således at disse i højere grad
harmonerer med de andre deltidsuddannelser på fakultetet.

Ad 10. Status på handleplaner fra årligt statusmøde 2016
Der blev på de årlige statusmøder i foråret 2016 udarbejdet handleplaner for kvalitetsarbejdet på uddannelserne. Studienævnet havde fået tilsendt handleplanerne som
bilag til mødet, og studielederne gennemgik kort de nedskrevne mål og handlinger.
På jurauddannelserne indeholdt handleplanen i alt 14 punkter omhandlende oprettelse af læsegrupper på 1. år, udvikling af studieteknik, mentorordning, evaluering af
rusugen, tilførsel af konfrontationstimer, fokus på full-degree studerende, frafald og
progression, gruppeeksamen, undervisningsevaluering, StudieGruppeMatch, læringsmatricer og understøttelse af studenterforeninger.
Jørgen Albæk Jensen meddelte studienævnet, at langt de fleste punkter på listen er
enten afsluttede, som f.eks. tilførsel af flere konfontationstimer samt oprettelse af
gruppeeksamen, eller under løbende udvikling så som undervisningsevaluering og
frafald og progression. Enkelte punkter, herunder StudieGruppeMatch og fokus på
full-degree studerende på bacheloruddannelsen, er der ikke arbejdet videre med
grundet manglende relevans.
Hanne Søndergaard Birkmose gennemgik ligeledes indsatserne for erhvervsret, der
omhandler førsteårsfrafald, undervisningsevaluering, studiemiljø, internationalisering samt uddannelsernes kompetenceprofiler. Også her de fleste indsatser nået i mål
eller er under løbende udvikling.
Handleplanerne vil blive gennemgået og evalueret med prodekanen for uddannelse
på de kommende årlige statusmøder i foråret 2017.

Ad 11. Eksamenssprog på de engelsksprogede forudsætnings- og linjefag
på cand.merc.(jur.)
Hanne Søndergaard Birkmose havde forud for mødet skrevet en indstilling til studienævnet om ændring af cand.merc.(jur.)-studieordningens bestemmelser om eksamenssprog.
Af den nuværende studieordning fremgår det, at eksamen kan aflægges på dansk i engelsksprogede fag, såfremt underviser er dansk. Denne bestemmelse er relevant i de
engelsksprogede erhvervsøkonomiske fag, der samlæses med cand.merc.-uddannelsen. Der findes ingen tilsvarende formulering i studieordningen for cand.merc., hvor
eksamen altid aflægges på engelsk.
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Hanne Søndergaard Birkmose argumenterede, at cand.merc.(jur.)-dimittender efter
endt uddannelse skal kunne varetage opgaver i virksomheder, hvor arbejdssproget er
engelsk, hvorfor formuleringen om eksamen på dansk ønskes fjernet fra studieordningen.
Studienævnets medlemmer diskuterede kort vigtigheden af at aflægge eksamen på
engelsk, og indstillingen blev slutteligt godkendt uden yderligere kommentarer.
Ændringen vil træde i kraft med den nye studieordning fra september 2017.

Ad 12. Ændring af omeksamen for bachelorafhandling HA(jur.)
Studienævnet havde forud for mødet fået fremsendt beslutningsforslag til ændring af
omeksamen for bachelorafhandlingen på HA(jur.).
Hanne Søndergaard Birkmose orienterede om den nuværende proces, der indebærer,
at de studerende tilmeldes omprøven pr. 1. juli, hvorefter der skal findes vejledere i
sommerferieperioden. De studerende har afleveringsfrist for andet forsøg den 1. december, men mange ønsker at aflevere før den 1. september, således at de kan starte
på kandidatuddannelsen.
Der indstilles derfor til, at reeksamen afvikles umiddelbart efter 1. forsøg. Tilmeldingsfristen vil være åben mellem den 1. og 10. juni. De studerende beholder samme
vejleder og emne, men der skal udarbejdes en ny problemformulering, som skal godkendes senest den 1. juli.
Afleveringsfristen fastsættes til den 1. september, så de studerende får mulighed for
at starte på cand.merc.(jur.) fra samme dato.
Et eventuelt 3. forsøg vil skulle aflægges i forårssemesteret i den ordinære eksamenstermin.
Fagstudienævnet godkendte indstillingen uden kommentarer, og de nye regler vil
træde i kraft fra sommereksamen 2017.

Ad 13. 1.årsprøven HA(jur.) – placering af 3. eksamensforsøg
Studienævnet vedtog i maj 2016, at førsteårsprøven på HA(jur.) med virkning fra optaget i september 2016 skulle bestå af 45 ECTS-point, og at der vil blive udbudt en
ekstra eksamen i fagene fra 1. semester i maj eller juni det efterfølgende år.
Med henblik på at give de studerende bedre mulighed for planlægning og forberedelse af det tredje prøveforsøg, indstillede Hanne Søndergaard Birkmose til, at tredje
forsøg i stedet skal placeres i omeksamensterminen i august måned.
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Studienævnet vedtog forslaget uden yderligere kommentarer.

Ad 14. Ændring af eksamensform Familie- og arveret
Studienævnets medlemmer havde forud for mødet fået fremsendt indstilling til ændring af eksamensform i Familie- og arveret på bacheloruddannelsen i jura. Faggruppen ønsker fra vintereksamen 2017 at ændre den skriftlige stedprøve til en Flowlockeksamen, hvor de studerende ikke har adgang til Internet eller andre elektroniske
hjælpemidler.
Baggrunden for forslaget er, at der i faggruppen opleves en række problemstillinger i
forbindelse med internetadgang under eksamen, herunder risiko for eksamenssnyd
via fildelingstjenester. Yderligere ses problemer med uklarhed om juridisk metode og
retskilder, der kan afhjælpes ved kun at give afgang til pensum fremfor online søgemaskiner.
Der blev fra studenterside udtrykt stor modstand mod den foreslåede ændring af eksamensformen, hvilket affødte en diskussion af fordele og ulemper ved forskellige eksamensformer, hvorledes der skal informeres om eksamen gennem holdundervisere
samt om de pædagogiske og faglige overvejelser bag valg af prøveform.
De studerende efterspurgte alternative IT-løsninger til kontrol af fildeling og kommunikation mellem de studerende i eksamenssituationen, og studienævnet blev enige
om, at der skal indhentes mere information om dette, før der kan tages en endelig beslutning i sagen.
Punktet udsættes således til et senere møde.

Ad 15. Meddelelser
Jørgen Albæk Jensen orienterede kort studienævnet om nedenstående emner:
Udpegning af studenterrepræsentanter til de årlige statusmøder
De årlige statusmøder på jura og erhvervsret afholdes henholdsvis den 3. maj og 15.
juni 2017. Der skal i denne forbindelse deltage to studenterrepræsentanter på hvert
møde. Amalie Motzfeldt og Marie Dall deltager på jura, og repræsentanterne for erhvervsret udpeges på et senere tidspunkt.
Datapakkerne, der danner grundlag for de årlige statusmøder, vil blive drøftet i studienævnet inden møderne.
Opdatering af studieportalen vedr. bachelorprojektet på jura

Den opdaterede kursusbeskrivelse for bachelorprojektet på jura vil blive offentliggjort
i kursuskataloget i starten af marts.
Næstformand Marie Dall oplyste i denne forbindelse, at hun efterfølgende vil orientere de studerende på 4. semester om planen for bachelorprojektet på en kommende
forelæsning.
Ansættelse af studenterinstruktorer
Studienævnet drøftede i januar 2016 anbefalinger til proces for ansættelse af studenterinstruktorer, og et notat blev sendt til instituttet.
Som opfølgning orienterede Jørgen Albæk Jensen om, at der altid afholdes samtaler,
når der ansættes nye studenterinstruktorer efter opslag. Der evalueres hvert år, og de
nye studenterinstruktorer får tilbud om at deltage i introkurser afholdt af Center for
Undervisning og Læring.
Studenterrepræsentanterne blev opfordret til at lave et oplæg til studienævnet, hvis
de fremadrettet ønsker at arbejde videre med anbefalingerne til ansættelse af studenterinstruktorer.
Høringssvar vedr. censorudvalgets rapport
Censorudvalget har udarbejdet en række anbefalinger til et fremtidigt censorsystem,
og materialet var sendt til skriftlig høring i studienævnet med svarfrist den 20. februar. Der var ingen kommentarer fra studienævnet, og Jørgen Albæk Jensen har
sendt en kort udtalelse, der støtter op om prodekanens kommentarer vedr. behov for
et fagligt stærkt censorkorps.

Ad 16. Eventuelt
Der blev fra studenterside spurgt ind til tidsplanen for offentliggørelse af eksamenskarakterer i Strafferet og straffeprocesret på bacheloruddannelsen i jura. Eksamenskaraktererne blev i vinteren 2016/2017 offentliggjort efter den fastsatte deadline ved
udgangen af januar.
Jørgen Albæk Jensen svarede, at instituttet er opmærksom på problemstillingen, og
der fra vintereksamen 2017/2018 vil blive ændret i eksamenstidspunkterne, således
at planen overholdes.
De studerende stillede yderligere spørgsmål til fordeling af karakterer i fag, hvor flere
undervisere står for eksamen, da der opleves en til tider skæv fordeling afhængigt af
underviser.
Jørgen Albæk Jensen orienterede om, at sådanne oversigter viser en stort set ligelig
karakterfordeling. Studieadministrationen vil se på muligheden for at fremskaffe en
treårig oversigt over karakterfordeling i fagene Statsforfatningsret og Strafferet og
straffeprocesret til et senere møde i foråret 2017.
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Ad 17. Ansøgninger, dispensationer og klager
Punktet blev behandlet for lukkede døre.

Jørgen Albæk Jensen
/Ida Ravn Eriksen, referent

