Referat af 6. møde i Juridisk Studienævn 2018

Tid: 18. juni 2018, kl. 10-12
Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147
Til stede
Professor Malene Kerzel (studieleder og formand), professor Hanne Søndergaard
Birkmose (studieleder), professor Dennis Ramsdahl Jensen (studieleder), professor
Helle Bødker Madsen, professor Valdemar Smith, studerende Kristine Louise Rude
Olesen (næstformand), studerende Camilla Rosenkrantz Skovborg (næstformand),
studerende Frederikke Oklund Kofoed, studerende Louise Preuss
Ikke til stede
Professor Claus Rohde, studerende Anders Krojgaard Lund, studerende Asger Meller
Gram-Hansen
Desuden deltog
Studienævnssupporter Ida Ravn Eriksen (referent), studienævnssupporter Janne
Højris Olesen, sagsbehandler Merete Nyfeldt (punkt 3), institutsekretær Stine Koudal
Fisker, institutsekretær Line Bang Petersen, lektor Carsten Willemoes Jørgensen,
studie- og trivselsvejleder Dennis Karlsen (punkt 7)
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra 5. møde 2018
3. Ansøgninger, dispensationer og klager
4. Indstilling af ny studieleder på HA(jur.) og cand.merc.(jur.)
5. Nedsættelse af nyt dispensationsudvalg
6. Endeligt fagudbud E18
7. Mentorordning på jura
8. Undervisningsevaluering F18
9. Svarprocenter på bacheloruddannelserne
10. Opfølgning på årlige statusmøder
11. Ændring af studieordningen for HA(jur.)
12. Eventuelt
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Ad 2. Godkendelse af referat fra 5. møde 2018
Helle Bødker Madsen ønskede tilføjet til referatet fra 5. møde, at hun ikke var til
stede under punkterne 4-9. Studienævnet godkendte referatet med denne rettelse.

Ad 3. Ansøgninger, dispensationer og klager
Punktet blev behandlet for lukkede døre.

Ad 4. Indstilling af ny studieleder til HA(jur.) og cand.merc.(jur.)
Malene Kerzel oplyste, at Hanne Søndergaard Birkmose stopper som studieleder pr.
1. august 2018, da hun skal være viceinstitutleder på Juridisk Institut.
Studienævnet besluttede at indstille Carsten Willemoes Jørgensen som ny studieleder
for bachelor- og kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret.

Ad 5. Nedsættelse af nyt dispensationsudvalg
Carsten Willemoes Jørgensen blev yderligere valgt som nyt medlem af dispensationsudvalget, mens Louise Preuss overtager pladsen fra Marie Dall.

Ad 6. Endeligt fagudbud E18
Malene Kerzel orienterede om det endelige fagudbud i efterårssemesteret 2018. Der
blev udbudt i alt 52 kursusfag, hvoraf 8 blev aflyst på grund af for få tilmeldte.
Det overvejes at udbyde fagene Dansk og international sportsret samt Børneret i henholdsvis forårssemesteret samt hvert semester for at imødekomme efterspørgsel fra
de studerende. Der har også været stor søgning til Persondataret, men det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at udbyde faget hvert semester grundet mangel på undervisere.
Der blev fra studenterside efterspurgt udbud af Personskadeerstatningsret hvert semester, og Malene Kerzel vil drøfte dette med den fagansvarlige samt institutleder.
Janne Højris Olesen oplyste, at der på HA(jur.) er blevet aflyst to juridiske valgfag –
Regulering af finansielle virksomheder samt Immaterialret – i efterårssemesteret
2018 grundet for få tilmeldte studerende.
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Ad 7. Mentorordning på jura
Studenterrepræsentanterne havde ønsket at drøfte tilmeldingsproceduren til mentorordningen, og studie- og trivselsvejleder Dennis Karlsen var inviteret med som gæst
til punktet.
Dennis Karlsen oplyste, at mentorordningen er et tilbud til de studerende på 2. semester af bacheloruddannelsen. Mentorens rolle er at sparre med de studerende og dele
erfaringer om faglige, sociale og praktiske aspekter af studielivet. Formålet er faglig
og personlig udvikling, og tilbuddet er ikke tænkt som et problemløsningsværktøj,
men i stedet som en gensidig udveksling af erfaringer, der er relevant for alle studerende.
De studerende bliver i ansøgningsskemaet bedt om at angive tre problemer, som de
gerne vil have adresseret, og studenterrepræsentanterne gav udtryk for, at dette kan
afholde mange studerende for at ansøge, da de ikke enten ikke kan eller har lyst til at
formulere tre problemer.
Dennis Karlsen svarende, at de studerende ikke skal angive deciderede problemer
men i stedet emner, som de gerne vil have sparring om. Dette kan dække alt fra studieteknik, introduktion til foreningslivet eller at være ny i Aarhus. Det er vigtigt, at
ordningen bliver italesat som et positivt tilbud for alle og ikke som ekstra hjælp til
svage studerende.
Dennis Karlsen tilkendegav, at han vil se nærmere på ansøgningsskemaet og ændre
formuleringen vedrørende angivelse af emner samt uddybe formålet med mentorordningen. Han opfordrede samtidig til, at f.eks. tutorer gør mere reklame for ordningen,
da der ofte er mangel på mentees.

Ad 8. Undervisningsevaluering F18
Studienævnet havde forud for mødet fået tilsendt en liste over de evaluerede fag fra
forårssemesteret 2018 med oversigt over svarprocenter samt det samlede udbytte af
undervisningen. Indikatoren er et gennemsnit af det samlede udbytte. En score under
2,5 giver rød status, 2,5 – 3,5 giver gul status, og over 3,5 giver grøn status.
Malene Kerzel gennemgik oversigten og oplyste, at ingen fag er gået i rød. På bacheloruddannelsen, fuld- og deltid, har i alt 5 fag fået gul status, og der er taget kontakt
til de fagansvarlige. Det bemærkes dog at tre af fagene har en svarprocent under 10,
hvorfor der ikke vil blive gjort yderligere ved disse jf. beslutning truffet af studienævnet den 27. januar 2017. På cand.jur. går ét fag i gul, og der er også her taget kontakt
til fagansvarlig.
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På HA(jur.) og cand.merc.(jur.) er to fag gået i gul. Svarprocenterne er i begge tilfælde
under 10, men Hanne Søndergaard Birkmose har alligevel taget kontakt til de fagansvarlige.
Alle evaluerede fag på Master i skat er gået i grøn.
Studienævnet havde ikke yderligere kommentarer til resultaterne af evalueringen,
men der blev udtrykt bekymring ved de fortsat meget lave svarprocenter på alle uddannelserne.

Ad 9. Svarprocenter på bacheloruddannelserne
Studienævnet fortsatte drøftelserne fra forrige punkt med udgangspunkt i en oversigt
over svarprocenter fordelt på henholdsvis 1. og 2. semester på bacheloruddannelsen i
jura samt på 2. og 4. semester på HA(jur.). På begge uddannelser har der i dette studieår været studenterrepræsentanter ude på forelæsninger for at informere om undervisningsevalueringen, hvilket har fået markant flere studerende til at deltage på de
specifikke fag.
Studienævnet var tilfredse med de stigende svarprocenter på bachelorfagene, og der
var opbakning til, at der også fortsat skal sendes studenterrepræsentanter ud på forelæsningerne. Det skal dog i høj grad også være den enkelte underviser, der fortæller
de studerende, hvor vigtigt det er, at de deltager, og at resultaterne bliver behandlet
hvert semester i studienævnet. Derudover skal der afsættes tid i starten af undervisningen til at besvare evalueringen.
Valdemar Smith fremhævede tekniske og designmæssige udfordringer, der også har
negativ indflydelse på svarprocenten, og Line Bang Pedersen supplerede, at studerende kan have svært ved at finde evalueringsskemaerne og beskeder herom på
Blackboard. De studerende nævnte eksempler på evalueringsskemaer, der er kommet
ud i læseferien eller i forbindelse med aflevering af bacheloropgaver, hvilket også gør,
at skemaerne ikke bliver udfyldt.
Der var ikke yderligere kommentarer til punktet på nuværende tidspunkt.

Ad 10. Opfølgning på årlige statusmøder
Som bilag til punktet havde studienævnet fået tilsendt referat og handleplan fra det
årlige statusmøde på jura, der blev afholdt den 1. maj 2018. Malene Kerzel orienterede om hovedpunkterne i den nye handleplan:
-

Svarprocenter på undervisningsevalueringen er forsat et fokuspunkt, der skal
arbejdes videre med på instituttet. Målet er som minimum at hæve svarprocenten til det overordnede AU-niveau.

Side 4/6

-

-

I forbindelse med trivselsmålinger på kandidatuddannelsen skal der ses nærmere på EU Business Law og elitemodulet, for at undersøge, om der ses bedre
resultater for studerende, der følger fast forløb.
Der skal laves nye udregninger af VIP/DVIP-ratio samt VIP-dækningsgraden
på bacheloruddannelsen, da der var fejl i datasættet.
Tallene for bruttoledighed er sidst opdateret i 2014, og dekanatet skal undersøge, om de nyeste tal kan tilkøbes hos Danmarks Statistik.
Undersøgelser viser, at bachelorstuderende med andet statsborgerskab end
dansk optjener færre ECTS pr. semester på trods af, at de har en dansk adgangsgivende eksamen. Dette giver anledning til at se nærmere på de studerendes danskkundskaber, og der vil derfor blive lavet en undersøgelse af
danskkaraktererne i den adgangsgivende eksamen for studerende optaget i
september 2018.

Der blev afholdt statusmøde på erhvervsret den 4. juni 2018, og der vil blive orienteret om resultater herfra efter sommerferien.

Ad 11. Ændring af studieordningen på HA(jur.)
Som bilag til punktet havde studienævnet fået fremsendt indstilling til ændring af
studieordningen på HA(jur.) med forslag om at fagene Statistik og erhvervsøkonomisk metode og Finansiering bytter semesterplacering. Forslaget er i indstillingen begrundet med et ønske om en ændring af indholdet i Finansiering, der blandt andet
bygger på de kompetencer, som opnås i faget Statistik og erhvervsøkonomiske metode. Formålet med ændringen er at give de studerende fra HA(jur.) de rette forudsætninger for at følge cand.merc.-faget Corporate Finance og dermed genetablere
dette fag som erhvervsøkonomisk forudsætningsfag på cand.merc.(jur.) ved virkning
fra 2021.
Studienævnssupporter Janne Højris Olesen oplyste, at det efterfølgende har vist sig,
at den planlagte ændring af semesterplaceringen ikke kan lade sig gøre grundet forhold på Institut for Økonomi. Der arbejdes derfor på at finde en alternativ løsning,
der alene omfatter en ændring af indholdet i fagene Finansiering og Statistik og erhvervsøkonomisk metode. Det er tanken, at de indholdsmæssige ændringer i faget Finansiering gennemføres allerede i efterårssemesteret 2018.
Det blev besluttet, at et eventuelt forslag til ændring af kursusbeskrivelsen for Finansiering sendes til skriftlig behandling og godkendelse i studienævnet.

Ad 12. Eventuelt
12.1. Udkast til nyt evalueringsskema
Malene Kerzel oplyste, at en arbejdsgruppe under Aarhus BSS Uddannelsesforum har
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lavet et udkast til et nyt evalueringsskema. Udkastet er lavet på baggrund af de drøftelser, der har været i studienævnene i foråret 2018, og det nye skema skal til høring i
studienævnene inden sommerferien.
Hanne Søndergaard Birkmose har været med i arbejdet, og der er blandt andet fokuseret på, at det skal være nemmere for de studerende at se, hvilken underviser de evaluerer, når der er tilknyttet flere undervisere på et fag. Derudover er antallet af fælles
spørgsmål reduceret, der er flere muligheder for kommentarer fra de studerende, og
det fælles AU-spørgsmål om faglig hjælp og støtte fra medstuderende er fjernet. Slutteligt er spørgsmålet om det samlede udbytte af faget flyttet til sidst i evalueringen, så
de studerende først skal forholde sig til de andre spørgsmål.
Valdemar Smith fremhævede, at det ikke kun er indholdet i skemaet, men også det
tekniske, der skal være velfungerende og let tilgængeligt, hvis svarprocenterne skal
øges.
Studienævnet aftale, at udkastet til det nye evalueringsskema sendes til skriftlig høring med frist den 28. juni 2018.
12.2. Eksamen i Forvaltningsret
Der blev fra studenterside spurgt til udmeldingerne om den mundtlige eksamen i
Forvaltningsret, hvor nogle studerende har fået at vide, at kun de vil blive eksamineret i pensum fra enten 3. eller 4. semester afhængig af eksaminator. Malene Kerzel
oplyste, at der ikke på forhånd kan gives lovning på bestemte eksamensspørgsmål, og
dette vil blive understreget næste år.
Studienævnet drøftede yderligere funktionaliteten i Wiseflow, der gør, at de studerende kan se navnet på eksaminator. Det blev besluttet, at Malene Kerzel skal undersøge, om Instituttet kan vente med at tilføje eksaminators navn til et eksamensflow.

Mødet sluttede kl. 11.

Studieleder Malene Kerzel
/Ida Ravn Eriksen, referent
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