Referat af 6. møde i Det Juridiske Fagstudienævn 2017

Tid: 26. juni 2017, kl. 13-14.30
Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147
Til stede
Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder og formand)
Professor Helle Bødker Madsen
Professor Torsten Iversen
Studerende Marie Dall (næstformand)
Studerende Andreas Tvermoes Sassarsson
Studerende Tobias Frich Pedersen (suppleant)
Ikke til stede
Professor Hanne Søndergaard Birkmose (studieleder)
Professor Pernille Wegener Jessen
Professor Valdemar Smith
Studerende Daniel Dalgaard Gadegaard
Studerende Sofie Amalie Motzfeldt (næstformand)
Studerende Emma Helleland Gertsen
Studerende Asger Meller Gram-Hansen
Desuden deltog
Ida Ravn Eriksen (referent), Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Janne Højris Olesen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Line Bang Petersen, Juridisk Institut
Cille Rose Quist, Juridisk Institut

Dagsorden
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2. Godkendelse af referat fra 5. møde
3. Opdatering af kursusbeskrivelser
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4. Undervisningsevaluering F17
5. Årlige statusmøder
6. Godkendelse af Trans-European Moot Court Competition
7. Career Management Skills F17
8. Meddelelser
9. Eventuelt
10. Ansøgninger, dispensationer og klager

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

Ad 2. Godkendelse af referater fra 5. møde
Referatet fra 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn blev godkendt uden kommentarer

Ad 3. Opdatering af kursusbeskrivelser
Jørgen Albæk Jensen opsummerede studienævnets beslutning fra den 28. februar
om, at der i 2017 skulle arbejdes med kvalitetssikring af kursusbeskrivelser. Der er
som følge her af i indeværende semester fokuseret på de obligatoriske fag.
Størstedelen af de fagansvarlige har sendt en tilbagemelding med kommentarer vedrørende deres fag, og begge studieledere har gennemgået listen. Der skal arbejdes videre med et enkelt fag, og Hanne Søndergaard Birkmose går videre med dette.
Studienævnet havde fået fremsendt en oversigt over de obligatoriske fag med angivelse af tilbagemeldinger og status, og der var ingen yderligere kommentarer til punktet fra studienævnsmedlemmerne.
I efterårssemesteret 2017 arbejdes på samme måde videre med alle valgfagene, og der
er frist for tilbagemelding den 1. februar, således at arbejdet kommer til at foregå
sideløbende med forberedelse af kursuskataloget.

Ad 4. Undervisningsevaluering F17
Studienævnet havde forud for mødet fået fremsendt en liste over de evaluerede fag
fra forårssemesteret 2017 med oversigt over svarprocenter samt det samlede udbytte
af undervisningen.

Side 2/5

I alt ni fag har fået en samlet evaluering på 3,5 eller under. Disse fag har alle en svarprocent over 10, og der vil derfor blive indhentet en redegørelse fra de fagansvarlige.
Punktet vil blive taget op igen efter sommerferien.
Jørgen Albæk Jensen orienterede om, at der som noget nyt er blevet evalueret på vejledningen af bachelorprojektet på jura med resultater for alle vejlederne. Der var
fremsendt en liste til studienævnets medlemmer med svarprocent samt oversigt over
samlet udbytte og tilfredshed med vejledningen.
Studienævnet drøftede, hvorledes evalueringen af bachelorprojektet skal præsenteres
fremadrettet, og det blev besluttet, at der skal laves en samlet tilbagemelding for hele
forløbet for både udbytte og tilfredshed med vejledningen. Kun studielederne og de
fagansvarlige skal have de detaljerede evalueringer, så de kan gå videre med sagen,
hvis tallene giver anledning til dette.
Der var ikke yderligere kommentarer til forårets undervisningsevaluering på dette
tidspunkt.

Ad 5. Årlige statusmøder
Der er i løbet af foråret blevet afholdt årlige statusmøder for både jura og erhvervsjura med deltagere fra instituttet, studienævnet og dekanatet, og Jørgen Albæk Jensen opsummerede kort hovedpunkterne fra de to møder.
For uddannelserne på jura var der få punkter, der krævede handling. Det drejer sig
blandt andet om fokus VIP/DVIP-ratio samt studiemiljøet på kandidatuddannelsen.
Sidstnævnte imødekommes indledningsvist med en kandidatdag i august 2017, hvor
de nye studerende bliver introduceret til studiet. For så vidt angår undervisningsevalueringen, skal der fortsat arbejdes videre med at højne svarprocenten.
Som noget nyt blev deltidsuddannelsen gennemgået separat, og der er her enkelte
store problemer, der skal arbejdet videre med. Et af de planlagte tiltag er informationsmøder to gange om året, der skal sikre en bedre forventningsafstemning med de
studerende på uddannelsen.
Andreas Tvermoes Sassarsson orienterede i Hanne Søndergaard Birkmoses fravær
om statusmøde på erhvervsjura, hvor der ligeledes blev fokuseret på at sikre et bedre
grundlag for undervisningsevalueringen. Yderligere blev der sat fokus på at sikre de
studerendes adgang til læsegrupper både på bachelor- og kandidatuddannelsen, og
slutteligt skal der arbejdes videre med bacheloropgaven, der planlægges afviklet som
gruppeeksamen fra efteråret 2017.
Når referaterne og handleplanerne er godkendt i dekanatet efter sommerferien, vil de
blive udsendt til studienævnet.
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Ad 6. Godkendelse af Trans-European Moot Court Competition
Jørgen Albæk Jensen oplyste, at den Nordiske procedurekonkurrence i forårssemesteret 2017 er blevet vundet af holdet fra Aarhus Universitet, hvorfor de studerende
går videre til en ny konkurrence ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i
Strasbourg.
De studerende skal have mulighed for at optjene 10 ECTS for den nye procedurekonkurrence, der afholdes i efteråret 2017, og der vil derfor skulle godkendes en ny kursusbeskrivelse efter sommerferien.

Ad 7. Career Management Skills F17
Jørgen Albæk Jensen oplyste, at Karrierecenteret i forårssemesteret 2017 har afholdt
et samlet forløb for kandidatstuderende fra det gamle ASB-område, hvor
cand.merc.(jur.)-studerende også har haft adgang. Forløbet har fokuseret på at beskrive de studerendes kompetencer, og der har været stor tilfredshed fra deltagerne.
Karrierecenteret har efterfølgende henvendt sig til de samfundsfaglige uddannelser
med henblik på at arrangere et lignende forløb i foråret 2018 til interesserede studerende. Kurset strækker sig over 3 gange 2 timer, og det vil blive afholdt fra 18 til 20
om aftenen.

Ad 8. Meddelelser
Jørgen Albæk Jensen orienterede kort om nedenstående punkter:
Gruppenoter
Særligt på erhvervsjura udarbejder studerende fælles noter i deres studiegrupper, og
der er stillet spørgsmål til brugen af disse ved de skriftlige eksamener, der nu afvikles
under løbenummer. Svaret til de studerende er, at his der anvendes gruppenoter i en
eksamensbesvarelse, skal der stadig henvises til de andre studerendes studienumre i
referencerne
Eksamensspørgsmål i Forvaltningsret 2 - mundtlig
Der er fra studenterside blevet gjort opmærksom på, at der sidst på eksamensdagen
var meget få spørgsmål at vælge mellem, hvilket kan være en stressfaktor for nogen.
Studielederen vil derfor opfordre eksaminatorerne til, at der er et rimeligt antal
spørgsmål at vælge mellem hele dagen.
Der var i Studienævnet yderligere enighed om, at papirerne med eksamensspørgsmål
bør være af samme størrelse, og dette vil blive meddelt de relevante fagansvarlige.
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Ad 9. Eventuelt
Der blev fra studenterside spurgt ind til de meddelelser, der er sendt ud på Blackboard om bachelorprojektet på jura. Heraf fremgår det, at studerende der skriver i
grupper, har garanti for deres førsteprioritet af emner.
Jørgen Albæk Jensen svarede, at denne besked ikke er korrekt, da der ikke stilles garanti. Dog har studerende, der skriver i grupper, førsteret til valg af emne. Ovenstående besked vil blive rettet fremover.
Andreas Tvermoes Sassarsson spurgte ind til en eksamen på HA(jur.), hvor de studerende havde fået modstridende oplysninger om brug af Internet under eksamen.
Janne Højris Olesen meddelte, at der er indkommet klage over dette, og at Hanne
Søndergaard Birkmose går videre med sagen.

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

Jørgen Albæk Jensen
/Ida Ravn Eriksen, referent
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