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

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

Ad 3. Opdatering af pensum til F19
Som bilag til punktet havde studienævnet fået tilsendt en oversigt over pensumændringer
til forårssemesteret 2019. Malene Kerzel gennemgik de foreslåede ændringer i nedenstående fag:
-

Personskadeerstatningsret: Der er kommet ny lærebog i efteråret 2018, hvilket
betyder en pensumreduktion på knap 50 sider. Ændringen blev godkendt af studienævnet med bemærkning om, at der i kursusbeskrivelsen skal indsættes information om alternativt pensum.

-

Markedsret: Der er kommet ny læreborg til 2. del, og pensum forøges med ca. 30
sider som følge af ny lovgivning. Ændringen blev godkendt af studienævnet.

-

Forvaltningsret: Der er kommet ny udgave af lærebogen Forvaltningspersonalet
samt en ny forvaltningsretlig materialesamling, hvor emnet digital forvaltning tilføjes. Omfang af pensum forbliver uændret, og der tilføjes ikke yderligere eksamensspørgsmål i faget, da digital forvaltning integreres i de eksisterende spørgsmål. Ændringen blev godkendt af studienævnet.

-

EU-ret: Der er kommet ny udgave af lærebogen i EU-ret, der bruges på både
HA(jur.) og bach.jur. Omfang af pensum er stort set uændret. Ændringen blev
godkendt af studienævnet.

Ad 4. Godkendelse af fagbeskrivelser til E19
Som bilag til punktet havde studienævnet fået fremsendt fagbeskrivelse til
cand.merc.(jur.)-faget Law and Economics – an Introduction to the Economic Analysis
of Law, der er et obligatorisk fag på uddannelsens 1. semester.
Carsten Willemoes redegjorde for ændringerne i faget, hvor der ændres lidt på eksamensformen med henblik på forbedre sammenhængen mellem undervisning og udprøvning.
De studerende skal aflevere en synopsis efterfulgt af en skriftlig stedprøve, og disse elementer vil fremover vægte med 50 % hver.
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Der blev fra studienævnets side spurgt til omfangsangivelsen, der bruger 2.200 anslag
uden mellemrum, og Carsten Willemoes bekræftede, at dette vil blive ændret til 2.400 anslag inkl. mellemrum. Derudover blev det bemærket, at eksamensformen bør specificeres,
således at det klart fremgår, at det er synopsis og skriftlig stedprøve.
Studienævnet godkendt afslutningsvist den ændrede fagbeskrivelse.

Ad 5. Opdatering af studieordning på Master i skat
Dennis Ramsdahl oplyste, at studieordningen for Masteruddannelsen i skat har været
gennemgået med henblik på at præcisere tekst og indhold. Et udkast til den opdaterede
studieordning var fremsendt som bilag til punktet.
Ændringerne inkluderer en række sproglige rettelser samt sletning af tekstelementer, der
enten er overflødige, så som ugyldig information om optagelsen, eller tekstelementer med
praktisk information, der i stedet bør fremgå på studieportalen.
Studienævnet godkendte den opdaterede studieordning uden yderligere kommentarer.

Ad 6. Ændring af studieordning på cand.merc.(jur.)
Som bilag til punktet havde studienævnet fået tilsendt notat om udskiftning af erhvervsøkonomisk forudsætningsfag på cand.merc.(jur.)
Carsten Willemoes oplyste, at Det Erhvervsøkonomiske Studienævn har besluttet at faget
Internationalisation of the Firm udgår af fagudbuddet i efteråret 2019. Dette bevirker, at
der skal indsættes et nyt forudsætningsfag på 1. semester. Den linjeansvarlige på
cand.merc.-uddannelsen har anbefalet, at forudsætningsfaget erstattes af faget The Emergence of Global Enterprises.
Det erhvervsøkonomiske specialiseringsfag på 2. semester Global Sourcing and International Buyer-supplier Relationsships ændrer fra foråret 2020 desuden titel til Businessto-Business Purchasing Management. Indholdet i faget forbliver i det væsentlige uændret.
Studienævnet godkendte ændringerne til cand.merc.(jur.)-studieordningen, der vil træde
i kraft fra efterårssemesteret 2019.

Ad 7. Opfølgning på handleplaner fra årlig status
Der blev i foråret 2018 afholdt årlige statusmøder med prodekanen for uddannelse, hvor
de enkelte uddannelser blev gennemgået med udgangspunkt i en række forskellige kvalitetsindikatorer. På baggrund heraf blev der efterfølgende udarbejdet en handleplan for
hver studieretning.
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Studielederne gennemgik de relevante punkter og gav en status på arbejdet med handleplanerne.
For bachelor- og kandidatuddannelse i jura oplyste Malene Kerzel at:
- Der skal foretages en trivselsmåling på EU Business Law og elitemodulet med
henblik på at undersøge, om studerende på mere faste studieforløb oplever bedre
trivsel. Målingen vil blive foretaget ved udgangen af forårssemesteret 2018.
-

Der er fortaget en ny udregning af VIP/DVIP-ratioen med de rigtige tal. Resultaterne går nu grøn.

-

Prodekanen er i gang med undersøge muligheden for tilkøb at de nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik.

-

Der skal fortsat arbejdes på at højne svarprocenten på undervisningsevaluering
på hel-på-del. Det forventes at have en positiv effekt med notifikationer via Blackboard.

-

Bemandingsplanen og beregning af VIP/DVIP-ratio på hel-på-del er under udarbejdelse.

-

Instituttet har undersøgt om statsborgerskab og gymnasial baggrund har betydning for de studerendes karakterer på studiet. Der har vist sig meget små afvigelser, der næppe giver anledning til at sætte et bestemt karakterkrav på dansk i den
adgangsgivende eksamen.

-

Instituttet følger de kandidatstuderende, der ikke har en bachelor fra AU. Særligt
sproglige udfordringer giver et lavere karaktergennemsnit for ikke-dansksprogede studerende.

-

Der var fra dekanatet fokus på den høje dumpeprocent i Formueret 1 og 2 i 2017.
Der har været afholdt møde med formueretsgruppen, hvor det blev adresseret, at
det store problem er de studerendes manglende aflevering af øvelsesopgaver. Det
blev på den baggrund besluttet af afsætte en dobbelttime på 5. semester, hvor der
er fokus på øvelsesopgaver. Det blev desuden bemærket, at dumpeprocenten i
Formueret I og II i 2018 var betydeligt lavere, ligesom det blev bemærket, at udprøvningen på 5. semester i Formuerettens almindelige principper samt Obligationsretlige valgfag ser ud til at have haft positiv effekt.

I forhold til den manglende aflevering af øvelsesopgaver blev der fra studenterside opfordret til at planlægge aflevering af øvelsesopgaverne på et tidspunkt, hvor de studerende i
forvejen befinder sig på universitetet. Mødedeltagerne drøftede afslutningsvis forskellige
muligheder for digital aflevering af øvelsesopgaverne, og Malene Kerzel bekræftede, at
dette vil blive undersøgt nærmere

Side 4/5

Carsten Willemoes gennemgik handleplanen for HA- og cand.merc.(jur.):
- Som på jurauddannelserne skal der fortsat arbejdes med at højne svarprocenterne i undervisningsevalueringen, og der afventes besked fra prodekanen vedr.
muligheden for tilkøb af de nyeste ledighedstal.
-

Med henblik på at styrke trivslen afholdes intromøder for nye kandidatstuderende med introduktion til fag og til studielivet, hvor de studerende har langt
mindre tilknytning til faste hold.

-

I 2017 var der et fald i snittet til optag på bacheloruddannelsen med næsten en
hel karakter. Den er dog steget igen i 2018, hvorfor det ikke giver anledning til
yderligere handling på nuværende tidspunkt.

Dennis Ramsdahl Jensen oplyste afslutningsvist, at de tre punkter på handleplanen fra
Master i skat alle har prodekanen som ansvarlig, hvorfor der ikke kan gives en opfølgning
før næste årligt statusmøde i foråret 2019.

Ad 8. Meddelelser
Malene Kerzel orienterede om nedenstående punkt:
8.1 Adgangskriterier og –begrænsning på cand.jur.
Studienævnet fik i januar 2019 tilsendt et opdateret udkast til præcisering af adgangskriterierne til kandidatuddannelsen i jura. Disse blev godkendt uden kommentarer. Der er
efterfølgende yderligere blevet varslet adgangsbegrænsning på uddannelsen gældende fra
september 2020.

Ad 9. Eventuelt
Malene Kerzel takkede afslutningsvist de afgående studienævnsmedlemmer for deres indsats i det forgangne år.

Mødet sluttede kl. 11.10

Studieleder Malene Kerzel
/Ida Ravn Eriksen, referent
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