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8. Opfølgning på undervisningsevaluering E17
9. Meddelelser
10. Eventuelt
11. Ansøgninger, dispensationer og klager

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

Ad 2. Godkendelse af referat fra 11. møde 2017 og konstituerende møde
2018
Referaterne fra 11. møde 2017 og konstituerende møde 2018, begge afholdt den 30.
januar 2018, blev godkendt uden kommentarer.

Ad 3. Ændring af studieordningen for cand.merc.(jur.)
Studienævnet vedtog på sit møde den 30. januar 2018 at udbyde en specialisering på
cand.jur. i EU Business Law i form af en fagpakke med 4 obligatoriske fag. Denne fagpakke ønskes også udbudt til cand.merc.(jur.), og Hanne Søndergaard Birkmose introducerede den tilpassede model, hvori de eksisterende juridiske fag på uddannelsens første to semestre udskiftes med fagpakken EU Business Law. De økonomiske
fag forbliver de samme, og den nye fagpakke vil holde sig inden for den eksisterende
kompetencebeskrivelse for uddannelsen.
Der blev fra studenterside spurgt om tilbagemeldinger fra erhvervslivet, og Malene
Kerzel oplyste, at der er positive tilbagemeldinger fra aftagerpanelet, der ønsker flere
kandidater med et internationalt fokus. Asger Meller Gram-Hansen supplerede, at
han havde talt med flere advokatkontorer på Juridisk Jobmesse, og at der også herfra
var udtrykt interesse for tiltaget.
Malene Kerzel understregede, at det er vigtigt at skelne EU Business Law-fagpakken
fra elitemodulet på cand.jur., da den ikke i første række er rettet mod advokatfirmaer,
men i højere grad mod private virksomheder, der agerer inden for EU.
Studielederne oplyste, at der pt. arbejdes på en endelig model for udbud af fagpakken, og at de studerende vil blive orienteret, så snart dette er på plads. Der arbejdes
yderligere på at fastlægge objektive kriterier for optagelse på fagpakken.
Studienævnet godkendte slutteligt fagpakken, der udløser en studieordningsændring
på cand.merc.(jur.)-uddannelsen. Hvis muligt planlægges det at udbyde fagpakken
fra september 2018.
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Ad 4. Godkendelse af nye kursusbeskrivelser
Studienævnet havde fået tilsendt udkast til nye kursusbeskrivelser, og disse blev gennemgået af Malene Kerzel og Hanne Søndergaard Birkmose.
4.1. Digital forvaltning
Digital forvaltning er et nyt fag, der udbydes for første gang i efterårssemesteret 2018
til cand.jur., cand.merc.(jur.) og til studerende på statskundskab. Studienævnet godkendte faget med bemærkning om, at der skal følges op på tidspunkt samt censur- og
undervisningsform. Der skal yderligere aftales en procedure for optag på både jura og
statskundskab.
4.2. Fagpakken EU Business Law
Der var fremsendt kursusbeskrivelser for de fire nye fag, der indgår i fagpakken til EU
Business Law: EU Public Procurement and Competition Law; EU Consumer Law and
Product Labelling; Business in the Internal Market; samt Drafting Contracts in an EU
Context.
Fagene planlægges udbudt i henholdsvis efteråret 2018 og foråret 2019, og studienævnet bemærkede, at der bør være enslydende information om faglige forudsætninger i alle kursusbeskrivelserne. Derudover skal der rettes til ”antal tegn” i stedet for
”antal sider” i faget med hjemmeopgaven, og fagene med mundtlig eksamen skal have
anviste hjælpemidler, som omfatter lovsamlinger og cases.
De fire fag i fagpakken EU Business Law blev efterfølgende godkendt til cand.jur. og
cand.merc.(jur.).

Ad 5. Ændring af fagbeskrivelse for Corporate Finance Topics
Det erhvervsøkonomiske forudsætningsfag Corporate Finance Topics på 1. semester
af cand.merc.(jur.) blev i foråret 2018 ændret grundet en revidering af cand.merc.uddannelsen. Forudsætningsfaget har derfor i efteråret 2017 bestået af to valgfag fra
HA, men da et af disse fag ikke udbydes i efteråret 2018, er det derfor nødvendigt
med endnu en tilpasning.
Hanne Søndergaard Birkmose er i dialog med Økonomisk Institut, og der arbejdes på
at oprette et nyt valgfag inden for finansiering, der også vil kunne indgå på
cand.merc.(jur.). Dette er dog en midlertidig løsning, hvorfor Hanne Søndergaard
Birkmose også går videre med at udvikle en god permanent løsning.
Når løsningen for efterårssemesteret 2018 er på plads, vil den blive sendt til skriftlig
høring og endelig godkendelse i studienævnet.
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Ad 6. Opdatering af kursusbeskrivelser til E18
Studienævnet havde modtaget en række eksisterende kursusbeskrivelser med rettelser til efterårssemesteret 2018. Disse blev gennemgået af Malene Kerzel og Hanne
Søndergaard Birkmose:
6.1. Familie- og arveret
Der er er lavet få ændringer i kursusbeskrivelsen for forståelsens skyld. Ændringerne
blev godkendt af studienævnet.
6.2 Familieskifteret
Der er lavet få ændringer og omformuleringer i kursusbeskrivelsen. Ændringerne
blev godkendt af studienævnet.
6.3. Law and Economics
Der er kommet nye fagansvarlige på faget, og der er lavet mindre ændringer i indhold
og eksamen. Anders Krojgaard Lund udtrykte uenighed med den ændrede reeksamensform, og Hanne Søndergaard Birkmose oplyste, at dette er nødvendigt grundet
reeksamensperiodens korte længde. Valdemar Smith efterspurgte en mere præcis formulering af indholdet i faget, og Hanne Søndergaard Birkmose orienterer de fagansvarlige om dette. Ændringerne blev herefter godkendt af studienævnet.
6.4. Børsret
Faget har ikke været udbudt i et par år, men det er igen blevet relevant. Faget vil dog
først blive udbudt fra efteråret 2019, da der er ændret i loven og en ny lærebog afventes. Ændringerne blev godkendt af studienævnet.

Ad 7. Evaluering af kursusevalueringsordningen
Den nuværende undervisningsevalueringsløsning på Aarhus BSS har været i brug de
seneste to år, og Dekanatet har nu igangsat et eftersyn med udgangspunkt i de eksisterende løsninger og erfaringer. Som bilag til punktet havde studienævnet fået tilsendt en sagsfremstilling og et oplæg.
Som opsamling på dokumenterne fra Dekanatet havde Malene Kerzel og Hanne Søndergaard Birkmose lavet et udkast til en udtalelse, der forholder sig til evalueringsskemaet, proceduren for evaluering samt den opfølgning, der sker i studienævnet.
Studienævnsmedlemmerne kommenterede på udkastet og kom med yderligere tilføjelser, der blandt omfattede det tekniske design af evalueringsskemaerne, hvor der er
både en ”gem-” og en ”indsend-knap”, der forvirrer; flere spørgsmål omhandler forholdet mellem de studerende, og disse bør derfor udgå; der bør kunne skelnes mellem forelæsninger og holdundervisning; systemet for tilføjelse af spørgsmål er ikke
brugervenligt; evaluering af holdundervisning bør være obligatorisk; skemaerne passer ikke til fag med flere undervisere.
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Valdemar Smith efterspurgte større sammenhæng mellem evaluering og kvalitative
kommentarer, og Malene Kerzel foreslog at, at studienævnet indhenter input fra undervisere på instituttet, der har været aktive ift. at få ændret evalueringsskemaet.
Det blev fra studenterside påpeget, at det nu er endnu vigtigere, at evalueringen bliver italesat på undervisningen, da de studerendes AU-mails ikke længere videresendes til private mailkonti. Marie Dall tilkendegav, at studenterrepræsentanterne forsat
vil tage ud på forelæsninger og informere om evalueringen.
Valdemar Smith oplyste, at han benytter sig af en kort midtvejsevaluering i papirform, og han vil sende et eksempel til studielederne.
Malene Kerzel og Hanne Søndergaard Birkmose vil følge op på studienævnets kommentarer, og udtalelsen til Dekanatet vil blive taget op til endelig godkendelse på
næstkommende studienævnsmøde.

Ad 8. Opfølgning på undervisningsevaluering E17
Studienævnet gennemgik på mødet den 30. januar 2018 den aggregerede rapport for
undervisningsevalueringen i efterårssemesteret 2017. Studielederne har efterfølgende
kontaktet de undervisere, hvis fag er gået i henholdsvis gul og rød. Fag med samlet
udbytte på 60 % eller under er blevet bedt om en tilbagemelding.
Malene Kerzel og Hanne Søndergaard Birkmose gennemgik de tilbagemeldinger, der
er modtaget fra de fagansvarlige, og studienævnet drøftede kort de foreslåede ændringer, der blandt andet inkluderer forsøg med e-læring og ændret bemanding i enkelte fag.
Der var ikke yderligere kommentarer til undervisningsevalueringen fra studienævnet.

Ad 9. Meddelelser
Malene Kerzel orienterede om nedenstående:
9.1. Rettevejledninger til Formuerettens almindelige principper
Der udarbejdes ikke rettevejledninger til Formuerettens almindelige principper, men
de studerende inviteres i stedet til en opgavegennemgang. Eksamen er en kort prøve
uden hjælpemidler, hvorfor der ikke efterfølgende bruges mange ressourcer på en
rettevejledning. Claus Rohde vil overveje en alternativ løsning som supplement til opgavegennemgangen.
9.2. Supplerende ECTS ved summer school
Studienævnet vedtog i efteråret 2017, at studerende på summer school ville have mulighed for at skrive en opgave af 2,5 ECTS som supplement til fag af 7,5 ECTS. Dette
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er dog ikke muligt jf. fakultetets retningslinjer for udbud af fagelementer med minimum 5 ECTS. I alt 4 studerende vil blive berørt at dette, og der vil blive fundet en løsning for sommeren 2018, således at deres tilmelding til fag op LSE stadig kan gennemføres.

Ad 10. Eventuelt
Studenterrepræsentanterne spurgte til nedenstående punkter:
10.1. Ny EU-domsafgørelse
Der er kommet en EU-domsafgørelse vedr. indsigt i eksamensafgørelser. Malene Kerzel oplyste, at denne aktuelt er under behandling centralt på universitetet, og at der
vil komme en fælles udmelding om konsekvenserne for AU.
10.2. Persondataret
Der udbydes et valgfag inden for persondataret i efterårssemesteret 2018.

10.3. Eksterne undervisere
Er det tilladt for eksterne undervisere at reklamere for egne firmaer i forbindelse med
f.eks. slides på undervisningen? Malene Kerzel og Hanne Søndergaard Birkmose oplyste, at der på instituttet ikke findes regler for dette, men at spørgsmålet vil blive taget med videre til institutledelsen.
10.4. Private udbydere af eksamenstræning
Hanne Søndergaard Birkmose oplyste, at det i øjeblikket ikke er muligt at afskedige
instruktorer, der også ansættes hos private aktører, men at disse sandsynligvis ikke
vil blive genansat på instituttet i sådanne tilfælde.

Ad 11. Ansøgninger, dispensationer og klager
Punktet blev behandlet for lukkede døre.

Studieleder Malene Kerzel
/Ida Ravn Eriksen, referent
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