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

Ad 2. Ansøgninger, dispensationer og klager
Punktet blev behandlet for lukkede døre.

Ad 3. Ændring af adgangskriterier til cand.jur.
Malene Kerzel oplyste, at Juridisk Institut ønsker at revidere adgangskriterierne til
cand.jur., da underviserne i dag oplever, at enkelte studerende ikke har tilstrækkelige kvalifikationer inden for blandt andet strafferet og EU-ret.
Det nuværende adgangskrav er ”en bestået dansk eller ligestillet juridisk bacheloruddannelse”. For ansøgere uden retskrav betyder dette, at studielederen laver en faglig vurdering af de opnåede kvalifikationer, og som det ser ud pt., er der behov for en mindre
stramning af reglerne for så vidt angår fag og omfang, således at der bedre kan afvises ansøgere uden de rette kvalifikationer.
Det foreslås derfor at adgangskravet ændres til ”en bestået dansk juridisk bacheloruddannelse eller anden juridisk bacheloruddannelse, der med hensyn til fagelementer og
disses omfang i overvejende grad svarer til en juridisk bacheloruddannelse fra Aarhus
Universitet”.
Skærpelser af adgangskrav skal varsles med mindst et år, før de får virkning, hvorfor ændringen skal offentliggøres senest den 1. februar 2019. Malene Kerzel vil arbejde videre
på et endeligt forslag, der vil blive fremsendt til studienævnet til skriftlig godkendelse i januar 2019. Studienævnet erklærede sig indforståede med dette.

Ad 4. Kvote 2-kriterier: Særligt relevante kvalifikationer
På studienævnsmødet den 8. oktober 2018 drøftede studienævnet universitets indstilling
til nye fælles kvote 2-kriterier på tværs af AU. Det er siden blevet besluttet, at kvote 2
fremover skal bestå af et fagsnit i relevante fag samt en af følgende: test, interviews eller
særlige kvalifikationer.
På Aarhus BSS vil kvote 2-kriterierne bestå af fagsnit samt særligt relevante kvalifikationer, hvilket i høj grad svarer til den nuværende praksis på jura og HA(jur.). Sidstnævnte
har allerede opstillet en række objektive kriterier, som ansøgerene vurderes ud fra, men
disse specifikke krav skal ikke længere være gældende.
Der lægges i stedet op til, at der skal defineres en overordnet ramme for de særligt relevante kvalifikationer, der skal være gældende for både jura og HA(jur.). Carsten Willemoes oplyste, at de særlige kvalifikationer dog kun løfter karaktergennemsnittet med 0,5,

Side 2/4

hvorfor fagsnittet fortsat vil være det mest tungtvejende aspekt. Studienævnsmedlemmerne rejste spørgsmål om, hvorvidt dette kan blive meddelt ansøgerne på studieguiden,
hvilket vil blive undersøgt.
Studienævnet drøftede følgelig, hvilke kvalifikationer, der kan være særligt relevante for
optag på jura og HA(jur.), samt hvor specifik en sådan liste bør være. Medlemmerne blev
enige om følgende særligt relevante kvalifikationer, der skal angives på studieguiden:
-

Relevant lønnet eller ulønnet erhvervsarbejde (som f.eks. advokatsekretær eller
lægdommer),
Undervisning i relevante fag (som f.eks. erhvervsret),
Anden uddannelse med relevant fagligt indhold (som f.eks. revision, HA, socialrådgiver),
Andre relevante kvalifikationer.

Ad 5. Opdatering af pensum til F19
Som bilag til punktet havde studienævnet fået fremsendt indstillinger til ændring af pensum i forårssemesteret 2019. Malene Kerzel gennemgik pensumændringerne:
-

-

Konkursret, Udvidet formueret: Der er kommet en ny udgave af lærebogen, men
omfanget af pensum er uændret. Ændringen blev godkendt af studienævnet.
Obligationsret, Udvidet formueret: Der er kommet en ny udgave af lærebogen, og
pensum forøges med ca. 50 sider, dog fortrinsvis hovedtrækslæsning. Ændringen
blev godkendt af studienævnet.
For ovenstående punkter gælder desuden at de gamle lærebøger vil være alternativt pensum til og med vintereksamen i december 2019.
International Trademarks – Law, Theory and Policy samt International Copyright: Underviser vil gerne anvende en ny lærebog, der i sit omfang kan dække
begge fag. Ændringen blev godkendt af studienævnet.

Ad 6. Ændring af eksamensform: Persondataret F19
Malene Kerzel oplyste, at der er kommet ny underviser på kursusfaget Persondataret i
forårssemesteret 2019. Eksamensformen ønskes ændret fra brug af anviste hjælpemidler
til ingen hjælpemidler. Dette blev godkendt af studienævnet.

Ad 7. Meddelelser
Malene Kerzel oplyste om nedenstående:
7.1. Undervisningsevaluering
Vigtigheden af at oplyse om undervisningsevalueringerne på undervisningen er blevet understreget over for underviserne på et frokostmøde i november måned. På samme møde
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blev underviserne præsenteret for de mange muligheder for at tilpasse evalueringsskemaerne. Der kan også efterspørges mere dybdegående analyser, hvor resultaterne holdes op
mod f.eks. deltagelse på undervisningen mv.
Evalueringerne afvikles før den sidste undervisningsgang, således at underviserne kan nå
at præsentere resultaterne for de studerende. Der sendes nu påmindelser om evalueringerne ud via Blackboard, og de studerende oplyste, at dette er et godt tiltag.

Ad 8. Eventuelt
Studienævnet drøftede følgende punkter under eventuelt:
8.1. Eksamensplanlægning
Der blev fra studenterside spurt til eksamensplanlægningen, da der er utilfredshed med,
at vinterens eksamen i Familie- og arveret afvikles fra kl. 14 til 19.
Malene Kerzel svarede, at instituttet har et begrænset råderum i forbindelse med planlægning af eksamen, da størstedelen af dette arbejde foregår centralt for alle studier på Aarhus BSS. Det er kun muligt for instituttet at melde ind med faglige hensyn, og der kan i
planlægningen yderligere kun tages hensyn til de ordinære studieforløb grundet det store
pres på lokaler og tilgængeligt tilsyn i eksamensperioden.
8.2. Spørgetime i Familie- og arveret
Der er i december måned planlagt en opsamlingsrunde/spørgetime i Familie- og arveret
på en lørdag, og de studerende spurgte til planlægningen af dette.
Malene Kerzel oplyste, at der ikke længere tilbydes omgængerundervisning i faget, da
dette vil overlappe med forelæsningerne i Dele af formueret. Der er i stedet blevet tilbudt
en opsamlingsrunde/spørgetime før jul.

Mødet sluttede kl. 11.

Studieleder Malene Kerzel
/Ida Ravn Eriksen, referent
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