Referat af 7. møde i Det Juridiske Fagstudienævn 2017

Tid: 1. september 2017, kl. 13-15
Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Jørgen Albæk Jensen oplyste, at der var fremsendt et ekstra bilag til punkt 8, og dagsordenen blev herefter godkendt uden yderligere kommentarer.

Ad 2. Godkendelse af referater fra 6. møde
Referatet fra 6. møde i det Juridiske Fagstudienævn afholdt den 26. juni 2017 blev
godkendt uden kommentarer.

Ad 3. Opfølgning på årlige statusmøder
Studienævnet blev på mødet før sommerferien orienteret om resultaterne af de årlige
statusmøder på jura og erhvervsret. Der er nu blevet udarbejdet og godkendt referater og handleplaner fra de to møder, og disse var fremsendt til studienævnet forud for
mødet.
Jørgen Albæk Jensen orienterede om handleplanen for jura, hvor flere af punkterne
involverer nye beregninger og yderligere undersøgelser af nøgletallene for blandt andet forskningsdækning og karakterstatistik for sommereksamen 2017. Yderligere skal
der på deltidsuddannelsen planlægges informationsmøder for at sikre forventningsafstemning med de kommende studerende. For de nye bachelorstuderende på heltidsuddannelsen skal der arbejdes med studieteknik.
Handleplanen for erhvervsret omhandler blandt andet den faglige trivsel på kandidatuddannelsen, hvor de studerende i høj grad samlæser med de generelle
cand.merc.-linjer. I denne sammenhæng det blandt andet italesat i forbindelse med
rusarrangementet i uge 35. Et andet punkt var sikringen af den faglig sammenhæng
på tværs af de tre involverede institutter. For at forbedre forståelsen af uddannelsens
opbygning og sammenhæng er alle underviserne på HA(jur.) indkaldt til møde i efteråret 2017.
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Fælles to de to handleplaner er fokus på at højne svarprocenten for undervisningsevalueringen, og studienævnet skal arbejde videre med dette punkt i det kommende
år. Hanne Søndergaard Birkmose supplerede, at dette også er et emne, som prodekanen vil fokusere på i den kommende tid, da der ses lave svarprocenter på hele fakultetet. Afledt af ovenstående drøftede studienævnet kort udfordringerne ved holdstørrelse og lave svarprocenter.
Der var ingen yderligere kommentarer til handleplanerne.

Ad 4. Årshjul for studienævn
På foranledning af dekanatet har BSS Studier udarbejdet forslag til fælles årshjul for
studienævn. Årshjulet skal opfylde tre funktioner i forhold til introduktion og forventningsafstemning til studenterstudienævnsmedlemmer, sikring af gennemgang af materiale i forbindelse med årlig status og uddannelsesevaluering samt sikring af mulighed for koordination og erfaringsudveksling f.eks. gennem Uddannelsesforum.
Studienævnet havde ingen rettelser eller tilføjelser, og de tilsluttede sig forslaget. Det
blev bemærket, at årshjulet vil være et godt redskab til information til nye studenterrepræsentanter.

Ad 5. Ændring af studieordning for BA jur.
Som bilag til punktet havde studienævnet fået fremsendt indstilling til ændring af
studieordningen på bacheloruddannelsen i jura samt et indlæg imod ændringerne
skrevet af Bettina Lehmann.
Jørgen Albæk Jensen redegjorde for de ønskede ændringer, der begrundes med et behov for at styrke de internationale elementer på uddannelsen. Det foreslås derfor at
oprette et nyt fag inden for folkeret og internationale menneskerettigheder (5 ECTS)
og, som konsekvens heraf, at gøre fagene Retshistorie og Retssociologi til valgfag på
5. semester.
Studienævnet drøftede forslaget, og der var positive tilkendegivelser fra både studerende og undervisere i forhold til at opprioritere de internationale elementer. Der
blev dog stillet forslag om at ændre i den planlagte rækkefølge af fag, således at Retslære (med nyt navn) flyttes til 2. semester, og det nye fag i folkeret og menneskerettigheder placeres på 3. semester.
Studienævnet besluttede, at indstillingen til ændring af bacheloruddannelsen skal tilpasses i henhold til drøftelserne på mødet, og punktet skal behandles igen på næste
studienævnsmøde. Når studienævnet har truffet endelig beslutning, vil de relevante
fagansvarlige gå i gang med at lave nye fagbeskrivelser, der skal godkendes inden udgangen af semesteret.
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Ad 6. Gruppeinddeling bachelorprojektet på HA(jur.)
Fra og med forårssemesteret 2018 skal de studerende på HA(jur.) skrive bachelorprojekt i grupper af 2-3 studerende. På det årlige statusmøde i maj 2017 blev det drøftet,
hvorledes studerende uden en gruppe skal håndteres for at sikre, at ingen føler sig efterladt eller udstillede.
Hanne Søndergaard Birkmose oplyste, at erfaringer med obligatoriske grupper viser,
at langt de fleste studerende selv finder en gruppe, men at f.eks. studerende på udveksling i det forudgående semester kan have problemer. Det foreslås derfor at oprette en gruppe på Blackboard, hvor kun studerende uden en gruppe får adgang. De
studerende vil blive tilmeldt gruppen med angivelse af emne, hvorefter de selv kan
finde sammen i dette lukkede forum, der håndteres af instituttet. Studerende uden en
gruppe efter tilmeldingsfristen vil blive sammensat af studielederen.
Studenterrepræsentanterne udtrykte stor tilfredshed med forslaget, og det blev bemærket, at det skal italesættes at grupper og skrivemakker bør vælges ud fra faglige
hensyn. Hanne Søndergaard Birkmose tager dette til efterretning, og det vil blive
medtaget på bachelordagen i uge 41.
Forslaget blev godkendt uden yderligere kommentarer fra studienævnet.

Ad 7. Godkendelse af ny procedurekonkurrence
Jørgen Albæk Jensen oplyste, at den Nordiske procedurekonkurrence i forårssemesteret 2017 blev vundet af holdet fra Aarhus Universitet, hvorfor de studerende går
videre til en ny konkurrence ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i
Strasbourg.
Studienævnet havde som bilag til mødet fået tilsendt en kursusbeskrivelse for den nye
procedurekonkurrence, Trans-European Moot Court Competition (10 ECTS).
Faget blev godkendt af studienævnet uden bemærkninger.

Ad 8. Godkendelse af nyt pensum
Som bilag til mødet havde studienævnsmedlemmerne fået fremsendt oversigt over
pensumændringer i fem fag på bacheloruddannelsen i jura.
Ændringerne sker på baggrund af opdaterede lærebøger i Aftaleret, Forvaltningsret,
Grundlæggende formueret samt Tingsret. Grundet lovændring med ikrafttrædelse
den 1. januar 2018 indstilles der yderligere til ændring af pensum i Familie- og arveret.

Studienævnet godkendte fagændringerne, og overgangsordningerne for det gamle
pensum vil også blive indskrevet i kursuskataloget.

Ad 9. Godkendelse af nyt kursusfag F18
Som bilag til mødet havde studienævnsmedlemmerne fået fremsendt kursusbeskrivelsen for det nye kursusfag Persondataret. Jørgen Albæk Jensen oplyste, at det fremgår at det fremsendte, at faget er planlagt udbudt i forårssemesteret 2018. Af hensyn
til de studerende på cand.merc.(jur.) ønskes det dog i stedet udbudt i efterårssemesteret.
Faget blev godkendt som nyt valgfag til jura og cand.merc.(jur.) fra efterårssemesteret 2018.

Ad 10. Godkendelse af fag på AU Summer University S18
Som bilag til mødet havde studienævnsmedlemmerne fået fremsendt kursusbeskrivelsen for faget International Construction Law, der udbydes i sommeren 2018. Jørgen Albæk Jensen oplyste, at faget tidligere er blevet udbudt under Juridisk Institut.
Underviseren er nu tilknyttet Science and Technology, og det foreslås at faget fremadrettet skal forhåndsgodkendes til studerende på jura og cand.merc.(jur.).
Faget blev godkendt af studienævnet, og det vil blive gjort synligt for de studerende
på Juridisk Institut i forbindelse med fagtilmeldingen i efteråret 2017.

Ad 11. Meddelelser
Førsteårsfrafald på bacheloruddannelserne
Universitetet har udarbejdet en analyse af førsteårsfrafaldet på bacheloruddannelserne for årgangene 2011-2015. Aarhus BSS rapporten var sendt som bilag til studienævnets medlemmer forud for mødet.
For jura og erhvervsret har frafaldet være faldende, og det ligger nu på et acceptabelt
niveau på 10-15 %. Følgende parametre blev gennemgået: Adgangsgivende eksamen,
adgangsgivende kvotient, antal sabbatår, kvote samt prioritet.
Udtalelser til studenterstudienævnsmedlemmer
Dekanatet har udarbejdet en standardskabelon til brug for udtalelser til studenterstudienævnsmedlemmer, og denne vil blive benyttet fremadrettet.

Side 5/7

Ad 12. Eventuelt
Specialedag 2017
Jørgen Albæk Jensen oplyste, at specialedagen vil blive afholdt den 4. oktober med
indledende oplæg i aulaen og efterfølgende faglige oplæg ved underviserne. De studerende vil blive orienteret om datoen snarest.
Der afholdes kun én specialedag årligt.
Kursusfaget Mægling
Jørgen Albæk Jensen orienterede om kursusfaget Mægling, hvor der har været i alt
66 studerende tilmeldt i august 2017. Dette antal er for stort i forhold til fagets emne,
og der skal derfor findes en løsning fremadrettet. Det blev foreslået at dublere faget,
og studienævnets medlemmer var imødekommende overfor også at udbyde faget på
summer school i juli. Jørgen Albæk Jensen går videre med sagen.
Internationalisation of the Firm
Hanne Søndergaard Birkmose oplyste, at kandidatfaget Internationalisation of the
Firm udbydes i to udgaver til henholdsvis studerende på cand.merc.(jur.) og på
cand.merc. Der er pt. akutte problemer med undervisningsdækning i efterårssemesteret 2017, og det kan derfor blive nødvendigt at ensrette eksamensformerne i de to
fag.
Hanne Søndergaard Birkmose ønsker derfor fuldmagt fra studienævnet til at kunne
træffe en hurtig afgørelse om eksamensformen i samarbejde med institut for økonomi, da undervisningen starter snarligt. Dette blev godkendt af studienævnet.
Principper for aftagerpaneler
Prodekanen for uddannelse har revideret de tre år gamle principper for aftagerpaneler, og disse var fremsendt til studienævnets medlemmer forud for mødet. Det blev
aftalt, at medlemmerne senest den 11. september skulle sende eventuelle kommentarer til de nye principper til studienævnssupporteren.
I forlængelse heraf oplyste Jørgen Albæk Jensen, at der den 28. august blev afholdt
møde med aftagerpanelerne for jura og erhvervsret, hvor der blandt andet var besøg
fra Nævnenes Hus i Viborg. Referatet fra aftagerpanelmødet vil blive sendt til studienævnsmedlemmerne.
Kandidatdag på jura
Helle Bødker Madsen orienterede afslutningsvis om, at der den 24. august blev afholdt kandidatdag for nye studerende, og det overvejes pt. om et lignende arrangement skal afholdes i forårssemesteret.

Ad 13. Ansøgninger, dispensationer og klager
Punktet blev behandlet for lukkede døre.
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Jørgen Albæk Jensen
/Ida Ravn Eriksen, referent

