Referat af 8. møde i Det Juridiske Fagstudienævn 2017

Tid: 2. oktober 2017, kl. 13-14.30
Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147
Til stede
Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder og formand)
Professor Hanne Søndergaard Birkmose (studieleder)
Professor Pernille Wegener Jessen
Professor Helle Bødker Madsen
Studerende Sofie Amalie Motzfeldt (næstformand)
Studerende Emma Helleland Gertsen
Studerende Asger Meller Gram-Hansen
Studerende Marie Dall (næstformand)
Studerende Andreas Tvermoes Sassarsson
Ikke til stede
Professor Valdemar Smith
Professor Torsten Iversen

Desuden deltog
Ida Ravn Eriksen (referent), Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Janne Højris Olesen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Cille Rose Quist, Juridisk Institut
Lektor Malene Kerzel

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra 7. møde
3. Studieordningsændring BA jur.
4. Studieordningsændring HA(jur.)
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5. Forslag om afskaffelse af omprøve i Obligationsretlige valgfag og Formuerettens almindelige principper ved sommereksamen
6. Opfølgning på undervisningsevaluering F17
7. Opfølgning på handleplan for BA jur.: Udvidet formueret og studieteknik
8. Godkendelse af 5 ECTS sprog- eller kulturfag i forbindelse med udvekslingsophold
9. Godkendelse af nyt kursusfag til E18
10. Pensumændring Psykiatriret F18
11. Ændring af eksamensform EU Law F18
12. Meddelelser
13. Eventuelt
14. Ansøgninger, dispensationer og klager

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Jørgen Albæk Jensen orienterede indledningsvist om, at Daniel Dalgaard Gadegaard
er udtrådt af studienævnet grundet optagelse på cand.merc.-uddannelsen. Yderligere
deltager Malene Kerzel på møderne som observatør resten af semesteret.
Dagsordenen blev efterfølgende godkendt uden kommentarer.

Ad 2. Godkendelse af referat fra 7. møde
Referatet blev godkendt uden kommentarer.

Ad 3. Studieordningsændring BA jur.
Studienævnet drøftede den 1. september et forslag til ændring af studieordningen på
bacheloruddannelsen i jura. På baggrund af kommentarer fra dette møde er der blevet udarbejdet et opdateret forslag, og dette var fremsendt til medlemmerne forud for
mødet.
Der er i det nye forslag ændret i rækkefølgen af fag, således at metodefaget placeres
på 2. semester og det nye fag, Folkeret og internationale menneskerettigheder, placeres på 3. semester. Retshistorie og Retssociologi er fortsat valgfag på 5. semester.
Studienævnet drøftede kort indhold og retningslinjer for de nye fag, og der var blandt
andet enighed om, at mindst halvdelen af det nye fag på 3. semester bør omhandle
folkeret, samt at eksamen i faget bør være mundtlig.
Den nye studieordning for bacheloruddannelsen i jura 2018 blev godkendt uden
yderligere kommentarer, og det blev besluttet, at der nu skal indkaldes nye kursusbeskrivelser fra de fagansvarlige. Disse skal være endeligt godkendt af studienævnet senest den 1. marts 2018.
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Ad 5.Studieordningsændring HA(jur.)
Som bilag til punktet havde studienævnet fået fremsendt forslag til en ændring af studieordningen for HA(jur.), der skal give de studerende en ekstra prøvemulighed i faget Logistik og økonomistyring.
Hanne Søndergaard Birkmose oplyste, at studerende der ikke består ovenstående fag
på 6. semester, først kan afslutte bacheloruddannelsen den efterfølgende sommer. Da
de derudover kun kan tage 30 ECTS på en midlertidig indskrivning, vil disse studerende blive afskåret fra at kunne følge det normerede forløb på cand.merc.(jur.). Derfor foreslås, at der udbydes en ekstra omeksamen i Logistik og økonomistyring i januar måned, således at de studerende har mulighed for at afslutte bacheloruddannelsen inden udgangen af efterårssemesteret.
Studienævnsmedlemmerne var enige om, at det er en god løsning, og forslaget blev
vedtaget. Der vil fra vinteren 2017 blive udbudt en ekstra omprøve, og de berørte studerende vil blive orienteret.
Afledt af ovenstående drøftede studienævnet kort principperne for midlertidig indskrivning, og der blev ikke fundet anledning til at ændre på de principper, der er beskrevet i delegationsskrivelsen.

Ad 5.Forslag om afskaffelse af omprøve i Obligationsretlige valgfag og
Formuerettens almindelige principper ved sommereksamen
Formueret 0-gruppen havde stillet forslag om afskaffelse af de ekstra omprøver i
Obligationsretlige valgfag samt Formuerettens almindelige principper i august måned, og indstillingen var fremsendt som bilag til punktet. Forslaget begrundes med, at
der er meget få tilmeldte til den ekstra omprøve, og at ressourceforbruget ved udarbejdelse af eksamen er meget stort i forhold til antallet af deltagere.
Studienævnet diskuterede, om forslaget vil være studietidsforlængende for de studerende. Der var dog enighed om, at meget få studerende vil komme i den situation, at
de har bestået 6. semester, hvis de også stadig mangler fag fra 5. semester. Det vurderes derfor ikke at give problemer for de studerende, og forslaget blev vedtaget af studienævnet.
Der vil fremadrettet kun blive udbudt eksamen i Obligationsretlige valgfag og Formuerettens almindelige principper i efterårssemestret.

Ad 6. Opfølgning på undervisningsevaluering F17
Studienævnets medlemmer havde forud for mødet fået tilsendt en oversigt over de
evaluerede fag fra AU Summer University i sommeren 2017. Jørgen Albæk Jensen
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opsummerende resultaterne, der viser stor tilfredshed og høj svarprocent. Ingen af de
fire fag går i rødt, og evalueringen giver derfor ikke anledning til videre handling.

Ad 7. Opfølgning på handleplan for BA jur.: Udvidet formueret og studieteknik
Som opfølgning på handleplanen fra det årlige statusmøde på jura havde studienævnet fået fremsendt oversigt over dumpeprocenter på Udvidet formueret 1 og 2 fra
sommereksamen 2016 samt sommereksamen 2017. Formålet med opgørelsen er at
skabe overblik over, om der er sket forbedringer i dumpeprocenterne efter ændring af
eksamensformerne på 5. semester samt efter tilbuddet om ekstra sommerundervisning i sommeren 2017.
Ved de ordinære prøver Formueret 1 ses ca. samme dumpeprocent i både 2016 0g
2017, mens den ved de ordinære prøver i Formueret 2 er faldet fra 30 % til 23 %. Ved
reeksamen i 2016 var der en meget høj dumpeprocent for begge prøver, men dette
hænger givetvis sammen med, at de studerende på dette tidspunkt blev tvangstilmeldt eksamen.
Studenterrepræsentanterne oplyste, at der er stor tilfredshed med de nye eksamensformer på 5. semester, selv om effekten ikke tydeligt kan aflæses i eksamensresultaterne på 6. semester. Der har dog været mindre tilfredshed med den ekstra undervisning i sommerferien 2017, og Emma Gertsen laver en kort skriftlig redegørelse for
dette og fremsender til studielederen for jura.
Studienævnet drøftede videre udarbejdelse af eksamensspørgsmål, og Jørgen Albæk
Jensen orienterede om, at der udarbejdes spørgsmål til både ordinær og reeksamen
på samme tid. De studerende efterspurgte retningslinjer for antal spørgsmål, der ikke
bør variere fra år til år, og Jørgen Albæk Jensen vil bringe dette videre til de fagansvarlige.
Opfølgningen på arbejdet med studieteknik blev udskudt til et senere møde.

Ad 8. Godkendelse af 5 ECTS sprog- eller kulturfag i forbindelse med udvekslingsophold
Som bilag til mødet havde studienævnet fået fremsendt sagsfremstilling vedr. godkendelse af sprog- og kulturfag på udvekslingsophold for HA(jur.)-studerende.
Hanne Søndergaard Birkmose redegjorde for praksis for udveksling, der lægger sig
op ad HA-studiet, da de studerende på de to uddannelser benytter sig af samme udvekslingsaftaler. På HA foretager studielederen forhåndsgodkendelse af sprog- og
kulturfag, og de studerende kan få godkendt op til 5 ECTS inden for dette område.
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Der indstilles til, at HA(jur.)-studerende ligeledes kan få forhåndsgodkendt op til 5
ECTS sprog- eller kulturfag, og at godkendelsen skal foretages af studielederen på
HA, således at der sikres en ensartet praksis.
Studienævnet godkendte forslaget, og det blev præciseret, at ordningen gælder for
studerende på udvekslingsophold af en helt semesters varighed. Den nye praksis træder i kraft fra efterårssemesteret 2018.
Afledt af ovenstående drøftede studienævnet kort udbuddet af fagengelsk på kandidatuddannelse i jura, hvor det er et problem, at mange studerende ikke dukker op til
undervisningen. Der skal derfor ses nærmere på, om dette problem kan blive afhjulpet ved større fokus på placering i fagklynger eller lignende. Yderligere ønskes det
drøftet på et senere møde, om der på kandidatuddannelsen i jura også skal kunne
godkendes sprog- og kulturfag i forbindelse med udvekslingsophold.

Ad 9. Godkendelse af nyt kursusfag til E18
Som bilag til mødet havde studienævnet fået fremsendt kursusbeskrivelsen for det
nye kursusfag EU Social Law, der planlægges udbudt for første gang i efterårssemesteret 2018.
Fagstudienævnet spurgte ind til brugen af hjælpemidler under eksamen, og underviser vil blive bedt om at præcisere dette afsnit i kursusbeskrivelsen
Faget blev efterfølgende godkendt som valgfag til cand.jur. og cand.merc.(jur.)

Ad 10. Pensumændring Psykiatriret F18
Som bilag til mødet havde studienævnet fået fremsendt indstilling til pensumændring
i kursusfaget Psykiatriret i forårssemesteret 2018 begrundet i lovændringer og ny
praksis. Ændringerne blev godkendt uden kommentarer.

Ad 11. Ændring af eksamensform EU Law F18
Som bilag til mødet havde studienævnet fået fremsendt indstilling til ændring af eksamensform i kursusfaget EU Law i forårssemesteret 2018. Eksamensformen i faget
ønskes ændret fra mundtlig prøve til en 15 dages hjemmeopgave. Ændringen blev
godkendt med positiv tilkendegivelse af, at eksamensformen tilgodeser de udenlandske udvekslingsstuderende.
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Ad 12. Meddelelser
Eksamensform i Internationalisation of the Firm i efterårssemesteret 2017
Hanne Søndergaard Birkmose orienterede studienævnet om, at der i samarbejde med
cand.merc.-studiet er lavet en ny fælles eksamensform i Internationalisation of the
Firm i efterårssemesteret 2017. De studerende på både cand.merc.(jur.) skal til en 4
timers skriftlig stedprøve uden hjælpemidler, mens de på cand.merc. skal til en 5 timers skriftlig stedprøve uden hjælpemidler.
Referat fra møde i aftagerpanelerne
Til orientering havde studienævnets medlemmer fået fremsendt referatet fra seneste
møde i aftagerpanelerne, der blev afholdt den 28. august 2017.

Ad 13. Eventuelt
Nedenstående emner blev behandlet under eventuelt:
Specialeskrivning på 3. semester af kandidatuddannelserne
Jørgen Albæk Jensen orienterede om, at da specialet ikke længere skal afslutte uddannelsen, er det nu muligt for studerende at tilmelde sig på 3. semester. Dette kan
være relevant for studerende, der eksempelvis ønsker udveksling eller særlige kursusfag på deres 4. semester. Studerende der ønsker denne mulighed, skal selv tilmelde
sig specialet ved at udfylde webformular om specialevejledning på studieportalen.
Placering af reeksamen i Udvidet formueret i august
Der blev fra studenterrepræsentanterne spurgt ind til placeringen af reeksamen i Udvidet formueret 1 og 2 i august 2017, da de sidste karakterer fra prøverne først var tilgængelige medio september. Jørgen Albæk Jensen oplyste, at der er 4 ugers frist for
bedømmelsen af eksamensopgaver, og at eksamensplanen er lavet ud fra hensyn til
andre fag og tilgængelige lokaler. En tidligere placering af reeksamen i faget kan dog
drøftes med den fagansvarlige.
Studiestartsprøven 2017
Hanne Søndergaard Birkmose oplyste, at i alt 3 HA(jur.)-studerende og 11 jurastuderende er blevet udmeldt pr. 1. oktober 2017, da de ikke har besvaret studiestartsprøven.
Valg til studienævnet
Jørgen Albæk Jensen oplyste, at der er valg til studienævnet i november måned.
Denne gang skal der vælges både VIP og studerende, og det er vigtigt at få indleveret
kandidatlisterne inden fristen.
Undervisningsevaluering
Marie Dall orienterede om, at studenterrepræsentanterne har holdt møde med CUL
om svarprocenter på undervisningsevalueringen. Der foreslås, at studerende skal tage
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ud på forelæsningerne på 1. semester i den uge evalueringen starter, således at de kan
give en grundig introduktion og forklare, hvorfor det er vigtigt, at de studerende besvarer undersøgelserne. Det skal samtidig sikres, at underviserne sætter tid af til udfyldelse af evalueringsskemaerne i starten af timen. Studienævnet udtrykte tilfredshed med tiltaget.
Ændringer i pensum
Der blev fra studenterside spurgt ind til ændringerne i pensum i Køberet, og Jørgen
Albæk Jensen vil tale med fagansvarlig om muligheden for at gøre det nye kapitel i
den opdaterede bog tilgængeligt for studerende på 6. semester.

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

Jørgen Albæk Jensen
/Ida Ravn Eriksen, referent
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