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9. Ændring af reeksamensform Climate Law – International and EU Law in Context
10. Meddelelser
11. Eventuelt
12. Ansøgninger, dispensationer og klager

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

Ad 2. Godkendelse af referat fra 8. møde
Referatet fra 8. møde i det Juridiske Fagstudienævn blev godkendt med kommentar
om en enkelt sproglig rettelse.

Ad 3. Undervisningsevaluering F17
I forbindelse med implementering af nye grænseværdier for undervisningsevaluering
har prodekanen justeret processen for opfølgning på kursusniveau. I en overgangsperiode tages andelen af studerende, der svarer ”meget stort udbytte”, ”stort udbytte”
samt ”noget udbytte” med i udregningen af grøn indikator (over 75 %). Der er lavet en
ny udregning for forårssemesteret 2017, og den aggregerede rapport var fremsendt til
studienævnet.
I alt 4 fag får status gul eller rød, og de blev gennemgået af studielederne på mødet.
Retshistorie på bacheloruddannelsen i jura: Der pågår arbejde med at lave en ny lærebog, hvilket efterspørges af de studerende. Derudover gøres faget valgfrit på uddannelsens 5. semester fra optaget i sommeren 2018, hvilket forventes at give bedre evaluering fremadrettet.
EU Law på kandidatuddannelsen i jura: Meget få studerende har besvaret undersøgelsen. Der kommer ny underviser på faget ved næste udbud.
Køb af fast ejendom på kandidatuddannelsen i jura: Der er i foråret 2017 blevet undervist af en ekstern underviser, og der arbejdes pt. på at ændre strukturen i faget.
Samfundsøkonomi på HA(jur.): Der er planlagt ændringer i faget, herunder anden
underviser. Faget er et opmærksomhedspunkt fremadrettet i forbindelse med undervisningsevalueringen.
Der var ingen yderligere kommentarer til punktet fra studienævnet.
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Ad 4. Kursusforbud
Som bilag til punktet havde studienævnsmedlemmerne fået fremsendt en oversigt
over kandidatfag med angivelse af kursusforbud i fagbeskrivelserne. Listen indeholdt
i alt 15 fag.
På baggrund af henvendelser fra studerende om fag med kursusforbud havde Jørgen
Albæk Jensen gennemgået listen med de relevante fagansvarlige, og studienævnet
blev enige om en række ændringer.
I 5 fag blev kursusforbuddet slettet eller opdateret til aktuelle fag, mens kursusforbuddet blev fastholdt i de resterende 10 fag. De studerende kan således fortsat ikke
vælge to fag med kursusforbud, når dette er angivet i kursuskataloget.

Ad 5. Godkendelse af sprog- og kulturfag i forbindelse med udveksling på
cand.jur.
Studienævnet godkendte den 2. oktober 2017, at studerende på HA(jur.) fra efteråret
2018 kan tage op til 5 ECTS inden for sprog- eller kulturfag på et udvekslingsophold.
I forlængelse heraf har Jørgen Albæk Jensen udarbejdet indstilling til, at studerende
på cand.jur. ligeledes kan få godkendt op til 5 ECTS sprog- eller kulturfag i forbindelse med et udvekslingsophold.
Det er en forudsætning, at udvekslingsopholdet vægter mindst 30 ECTS, at sprog- eller kulturfaget relaterer sig til det land, som opholdet afvikles i, samt at faget kan godkendes af studienævnet.
Det vil yderligere være muligt for en studerende at få godkendt faget Fagengelsk med
5 ECTS som supplering til udvekslingsopholdet, hvis de krævede 30 ECTS ikke kan
opnås på anden vis.
Studienævnet godkendte indstillingen, og de nye regler vil træde i kraft fra efterårssemesteret 2018.

Ad 6. Omkostninger ved mundtlig og skriftlig eksamen
Der var fra studenterside efterspurgt information om omkostningerne ved henholdsvis mundtlige og skriftlige eksamener, og Jørgen Albæk Jensen omdelte på mødet en
oversigt med eksempler på ressourceforbrug ved forskellige eksamensformer.
Studienævnet drøftede de forskellige udgifter i oversigten, der viser, at skriftlige eksaminer generelt er dyrere end mundtlige, da der skal afsættes ressourcer til at udarbejde spørgsmål og til at rette eksamensopgaverne. Hertil kommer udgifter til censorer, lokaler og eksamensvagter mv. Den relative forskel mellem skriftlige og mundtlige eksaminer er størst ved små holdstørrelser, hvilket også er baggrunden for, at
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skriftlige eksaminer normalt kun anvendes i fag, der omfatter en hel årgang eller en
meget stor del af en årgang.

Ad 7. Udbud af offentligretlige fag på cand.jur.
På foranledning af studenterrepræsentanterne drøftede studienævnet udbuddet af offentligretlige valgfag på kandidatuddannelsen ud fra den medsendte semesterplan.
Mange studerende synes, at der er for få offentligretlige fag særligt i forårssemestrene.
Jørgen Albæk Jensen meddelte, at der tidligere har været lav studentertilslutning til
netop de offentligretlige fag, hvorfor udbuddet ser ud som det gør. Der kan gives en
opfordring videre til de fagansvarlige om at udbyde fag på andre tidspunkter eller evt.
hvert semester. Dette er dog et spørgsmål om ressourcer samt krav om brug af VIP i
undervisningen, og studienævnet kan kun give anbefalinger til de fagansvarlige.

Ad 8. Information om studieteknik på 1. semester
Som opfølgning på handleplanen for det årlige statusmøde på jura informerede Jørgen Albæk Jensen om, at der den 17. november afholdes møde for de førsteårsstuderende på bacheloruddannelsen.
Studievejledningen står for arrangementet, og der vil på mødet blandt andet blive fokuseret på studieteknik og udviklingen heraf. Der påtænkes inddragelse af undervisere fra instituttet til arrangementet.
Hanne Søndergaard Birkmose meddelte, at der på HA(jur.) arbejdes med planlægning af lignende tiltag.

Ad 9. Ændring af reeksamensform Climate Law – International and EU
Law in Context
Fagansvarlig for winter school-faget Climate Law – International and EU Law in Context ønsker at udbyde en alternativ reeksamensform fra vinteren 2017, og indstillingen hertil var fremsendt til studienævnet forud for mødet.
Den ordinære prøve i faget er delvist mundtlig, men da mange af de tilmeldte studerende er fra udlandet, er dette ikke hensigtsmæssigt til omeksamen. Det foreslås herfor at ændre reeksamen til en ren skriftlig hjemmeopgave, som de studerende kan
lave uden at skulle rejse til Aarhus.
Forslaget blev godkendt uden kommentarer.
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Ad 10. Meddelelser
10.1. Fagengelsk
Der er rapporteret problemer med, at studerende ikke møder op til undervisningen i
Fagengelsk, selvom at ikke alle interesserede studerende har fået plads på faget.
Jørgen Albæk Jensen understregede, at faget er medtaget i fagklyngerne, og at der er
taget højde for overlap med andre fag. Det er derfor de studerendes eget ansvar, at
være opmærksomme på overlap, så de har mulighed for at møde op og gennemføre
faget.
Der vi fremadrettet være opmærksomhed på antallet af tilmeldte til Fagengelsk, herunder på muligheden for at dublere kurset ved behov.
10.2. Notifikationer på Blackboard
Jørgen Albæk Jensen oplyste, at sommerens sammenlægning af Blackbord har gjort,
at der kommer notifikationer fra gamle fag. Dette er en systemfejl, og det er ikke de
enkelte undervisere, der sender de gamle notifikationer. Blackboard-supporten er opmærksom på fejlen.

Ad 11. Eventuelt
11.1. Nyt fag på AU Summer University
Jørgen Albæk Jensen oplyste, at han har fået en henvendelse om muligheden for at
udbyde et summer school-fag inden for Animal Law. Studienævnet udtrykte interessere for at se en nærmere fagbeskrivelse for faget, og underviser opfordres til at udarbejde denne.
11.2. Opdateret pensum i Køberet
Asger Gram-Meller Hansen har talt med Bogformidlingen om mulighed for at få de
nye sider som en PDF-fil. Jørgen Albæk Jensen supplerede, at dette skal gå gennem
Djøf Forlag, og at de studerende opfordres til at finde alternative løsninger for anskaffelse af det opdaterede pensum.
11.3. Afløsningsopgaver ved gæstefag og udvekslingsophold
Emma Helleland Gertsen spurgte ind til muligheden for at skrive en afløsningsopgave
i forbindelse med f.eks. gæstefag, der vægter 7,5 ECTS. Studienævnsmedlemmerne
var enige om, at dette vil være en god løsning, således at de studerende har større
mulighed for at tage kurser på andre institutioner. Dog skal der ses nærmere på kriterierne for en sådan afløsningsopgave, og Jørgen Albæk Jensen vil lave et forslag til en
løsning på dette. Punktet vil blive taget op på et senere møde i studienævnet.
11.4. Entrepriseret i efterårssemesteret 2017
Marie Dall oplyste, at der har været problemer med undervisningslokalerne til kursusfaget Entrepriseret i efteråret 2017, og spurgte i denne forbindelse ind til fastsættelse af holdstørrelser.
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Jørgen Albæk Jensen svarede, at der ikke var undervisere til at dublere Entrepriseret
i efteråret 2017, hvorfor der blev oprettet ét stort hold. Dette har givet udfordringer i
forhold til lokaler. Instituttet er opmærksom på problemet, der har været forsøgt løst
på bedst muligt måde under de fysiske rammer, der er til rådighed på universitetet.
11.5. Ansættelse af studenterundervisere
Marie Dall fulgte kort op på proceduren for ansættelse af studenterundervisere, der
angiver, at alle nyansatte skal til en personlig samtale. Jørgen Albæk Jensen oplyste,
at denne procedure bør blive fulgt allerede, men at der kan blive fulgt op på dette med
de fagansvarlige, skulle det blive nødvendigt.
11.6. Antal eksamensspørgsmål
Der blev fra studenterside spurgt ind til antallet af eksamensspørgsmål, når et fag udbydes af forskellige undervisere på forskellige semestre. Hanne Søndergaard Birkmose samt Torsten Iversen svarede, at de studerende skal fokusere på pensum og
indholdet i undervisningen, da dette ikke ændres fra semester til semester afhængig
af den aktuelle underviser.
Jørgen Albæk Jensen supplerede, at hvis der ikke undervises i det pensum, der er angivet i fagbeskrivelsen, bør de studerende rette henvendelse til studielederen.
11.7. Statusmøde på cand.merc.(jur.)
Hanne Søndergaard Birkmose oplyste afslutningsvis, at der har været afholdt statusmøde på cand.merc.(jur.). Der mødte to studerende op på mødet, og de drøftede
punkter gav ikke anledning til handling fra studielederens side.

Ad 12. Ansøgninger, dispensationer og klager
Punktet blev behandlet for lukkede døre.

Jørgen Albæk Jensen
/Ida Ravn Eriksen, referent
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