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6. Meddelelser
7. Eventuelt
8. Ansøgninger, dispensationer og klager

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat fra 2. møde den 28. februar 2017
Referatet blev godkendt.

Ad 3. Ændring af eksamensformer
Fagstudienævnet havde forud for mødet fået fremsendt opdaterede kursusbeskrivelser for HA(jur.)-faget Skatteret II samt cand.jur.-faget Legal Aspects of Corporate Social Responsibility, der begge udbydes i efterårssemesteret 2017.
Hanne Søndergaard Birkmose redegjorde kort for ændringerne i de to fags eksamensformer. I Legal Aspects of Corporate Social Responsibility ændres eksamensformen
fra mundtlig eksamen til mundtlig eksamen med synopsis.
For så vidt angår Skatteret II ændres længden af den skriftlige stedprøve fra 3 til 4 timer, således at eksamensformen modsvarer andre prøver på skat-toningen samt prøven i Skatteret II på cand.merc.aud.-uddannelsen.
Ændringerne i begge fag blev godkendt uden kommentarer.

Ad 4. Ændring af kvalifikationsbeskrivelse
Fagstudienævnet havde forud for mødet fået fremsendt en opdateret kursusbeskrivelse for faget Eksternt årsregnskab, der udbydes på HA-uddannelsen i efterårssemesteret 2017 og på HA(jur.)-uddannelsen i forårssemesteret 2018.
Hanne Søndergaard Birkmose orienterede om ændringerne i fagets kvalifikationsbeskrivelse, der blev godkendt af Studienævnet for Erhvervsøkonomi den 17. marts
2017.
Den ændrede kvalifikationsbeskrivelse blev godkendt uden kommentarer.
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Ad 5. Ændring af Corporate Finance-profilen på cand.merc.(jur.)
Fagstudienævnet havde forud for mødet fået fremsendt indstilling til ændring af Corporate Finance-profilen på cand.merc.(jur.).
Hanne Søndergaard Birkmose redegjorde for de faglige ændringer på cand.merc.-uddannelsen, der nødvendiggør en revidering af Corporate Finance-profilen. De eksisterende forudsætningsfag Corporte Finance I og II erstattes på cand.merc. af et nyt fag,
der forudsætter Asset Pricing på bacheloruddannelsen. Da HA(jur.)-studerende ikke
opfylder dette krav, er der i samråd med Institut for Økonomi foreslået et nyt forudsætningsfag på 1. semester.
Det nye fag Corporate Finance Topics (10 ECTS) vil blive samlæst med HA-valgfagene Mergers & Acquisitions og International Corporate Finance. De studerende opnår på baggrund af det nye fag de faglige kompetencer, der kræves forud for specialiseringsfaget på 2. semester. Der vil blive afholdt en særskilt eksamen for de studerende på cand.merc.(jur.).
Det nye forudsætningsfag Corporate Finance blev godkendt af studienævnet uden
kommentarer.

Ad 6. Meddelelser
Udbud af engelsksprogede kandidatfag
Hanne Søndergaard Birkmose orienterede om, at de engelsksprogede valgfag, der tidligere blev udbudt på cand.merc.(jur.), fra efterårssemesteret 2017 i stedet udbydes
som cand.jur.-fag. Dette sker af hensyn til at kunne inkludere fagene i fagklynger,
hvilket vil give særligt cand.jur-studerende bedre mulighed for at tage de engelsksprogede fag med i deres planlægning af studieforløbet.
Fagenes indhold forbliver uændret, og de vil fortsat være udbudt til studerende på
både cand.jur. og cand.merc.(jur.).
Eksamensform i Familie- og arveret
Som opfølgning på punktet fra sidste studienævnsmøde, orienterede Jørgen Albæk
Jensen om, at Exam Monitor ikke på nuværende tidspunkt kan benyttes til prøver på
Aarhus BSS. Prodekanen for uddannelse er dog i gang med at se på en fælles løsning
for hele fakultetet.
Den eksisterende eksamensform i Familie- og arveret vil derfor fortsætte uændret,
indtil der kan træffes en fælles beslutning i studienævnet.
Karakterfordeling
Jørgen Albæk Jensen oplyste, at karakterfordelingen for én årgang af Statsforfatningsret vil blive fremsendt til gennemgang på næste møde.

Side 3/5

Ad 7. Eventuelt
Løn under praktik
Jørgen Albæk Jensen orienterede om, at der pr. 22. februar 2017 er fremsat lovforslag
om at ændre reglerne for projektorienterede forløb – praktikophold. Det foreslås, at
virksomheder fremadrettet vil kunne tilbyde de studerende en erkendtlighed på
3.000 kr. månedligt ved siden af deres SU. Loven forventes at træde i kraft pr. 1. juni
2017.
Walk to Explore
Hanne Søndergaard Birkmose orienterende om et pilotprojekt, der skal afvikles på
1.år på HA(jur.) i efteråret 2017. De studerende vil blive tilbudt mulighed for deltagelse i et 24-timers gående arrangement, hvis mål er at forbedre studiemiljøet og
mindske frafald på uddannelsen.
Der blev fra studenterrepræsentanterne spurgt ind til følgende emner:
Oversigt over fag på eksamensbeviser
De studerende spurgte ind til muligheden for at få oplysninger om eksamensform anført på studieudskrifter og eksamensbeviser.
Studienævnssekretæren undersøger dette til et kommende møde.
Opgaverettere på Udvidet formueret
De studerende ønskede information om retningslinjerne for opgaveretterne i Udvidet
formueret, hvor der er stor forskel på de tilbagemeldinger, der studerende modtager
på øvelsesopgaver. Jørgen Albæk Jensen oplyste, at opgaveretterne opfordres til at
give kort feedback på opgaverne, og at denne opfordring vil blive gentaget på ny.
Opdatering af studieportalen
Der ønskes en yderligere opdatering af studieportalens oplysninger om bachelorprojektet i efterårssemesteret 2017.
Der er efter studienævnsmødet blevet indsat et link til kursusbeskrivelsen for bachelorprojektet, hvor de studerende kan orientere sig nærmere om de nye retningslinjer.
Jørgen Albæk Jensen opfordrede i samme forbindelse de studerende til at kontakte
fagansvarlig Michael Hansen Jensen med henblik på at tilrettelægge informationsarrangementet om bachelorprojektet.
Kurser ved Center for Undervisning og Læring
De studerende spurgte ind til undervisernes deltagelse på kurser og workshops afholdt af CUL. Studielederne oplyste, at tre af de udbudte kurser er obligatoriske for
de fastansatte undervisere på instituttet.
Reeksamen i Skatteret II
Flere HA(jur.)-studerende ønskede at gøre opmærksom på deres utilfredshed med
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reeksamen i Skatteret II, der blev afholdt i februar 2017. Hanne Søndergaard Birkmose oplyste, at hun har drøftet prøven med fagansvarlig, og at der er opmærksomhed på problemet.

Ad 8. Ansøgninger, dispensationer og klager
Punktet blev behandlet for lukkede døre.

Jørgen Albæk Jensen
/Ida Ravn Eriksen, referent
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