Referat af 7. møde i Juridisk Studienævn 2018
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Ad 2. Godkendelse af referat fra 6. møde 2018
Referatet fra 6. møde i Juridisk Studienævn, afholdt den 18. juni 2018, blev godkendt
uden kommentarer.

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

Ad 4. Fagudbud forårssemesteret 2019
Som bilag til punktet havde studienævnet fået fremsendt en række nye og opdaterede
kursusbeskrivelser til forårssemesteret 2019.
Malene Kerzel gennemgik de for Masteruddannelsen i skat fremsendte fag, i alt 7 stk.,
og alle blev godkendt af studienævnet uden bemærkninger.
Malene Kerzel gennemgik videre de fremsendte kursusbeskrivelser for cand.jur.:
- I Environmental Law er der kommet en ny lærebog, hvilket har affødt enkelte rettelser til kvalifikationsbeskrivelsen og indholdet. Rettelserne blev
godkendt af studienævnet.
- Skatteret: Der er ligeledes kommet ny udgave af lærebogen, og pensum forøges med 70 sider. Ændringen blev godkendt af studienævnet.
- Sundhedsret: Udbydes i efteråret 2018. Der er kommet en ny udgave af lærebogen, og pensum forøges med 110 sider. Der laves følgelig også flere eksamensspørgsmål. Ændringen blev godkendt af studienævnet.
- Adgang til retfærdighed og retshjælp: Nyt fag, der ønskes udbudt i forårssemesteret. Faget blev godkendt til cand.jur.
- Corporate Governance: Nyt fag på summer university i perioden 22. juli til
9. august. Der blev fra studienævnet stillet spørgsmål til det juridiske indhold
i faget, der fremgår som værende mere fokuseret på økonomi, samt til en uddybning af de faglige forudsætninger selskabsret. Malene Kerzel taler med
fagansvarlig om studienævnets kommentarer, og fagbeskrivelsen vil blive behandlet på ny på næste studienævnsmøde i oktober 2018.
Afledt af drøftelserne af den sidste kursusbeskrivelse oplyste Malene Kerzel, at der
ikke er fastsat egentlige retningslinjer for udbud af fag på summer university. Det vigtigste er, at de studerende sikres fleksibilitet i studiet ved at kunne tage fag over sommeren. Det blev yderligere oplyst, at der i år har være afholdt eksamen i augustfag i
uge 35, hvor efterårssemesteret også gik i gang. Augustfag vil derfor fra næste år

Side 2/6

skulle starte og slutte tidligere, således at der ikke bliver overlap med det nye semester.
Carsten Willemoes gennemgik de fremsendte kursusbeskrivelser For HA- og
cand.merc.(jur.):
- Bachelorprojektet: Studienævnet vedtog sidste år, at bachelorprojektet skulle
skrives i grupper, men da dette ikke længere må være et krav ifølge regler fra
ministeriet, fjernes dette fra fagbeskrivelsen. Yderligere fastsættes et specifikt
omfang af opgaven og figurer med inspiration fra jura og erhvervsøkonomi.
Studienævnet spurgte, om der er fordele ved at vælge skrive i grupper, og Carsten Willemoes bekræftede, at grupper modtager mere vejledning end individuelle studerende, hvilket kan skrives ind i fagbeskrivelsen. Det blev tilføjet,
at der ikke er krav om individualisering i opgaven, da der er mundtligt forsvar.
For så vidt angår angivelsen af omfanget af bacheloropgaven, blev der fra studienævnet efterspurgt en enslydende definition på tværs af instituttet samt
ens regler for opgaver, der ikke overholder formalia. Studienævnet drøftede
afslutningsvist baggrunden for mundtligt forsvar på tværfaglige uddannelser,
samt muligheden for også at indføre dette på jura.
Den opdaterede kursusbeskrivelse for bachelorprojektet blev godkendt under
forudsætning af, at opgaver, der ikke overholder formalia, vil blive afvist.
- Specialet: Angivelsen af specialets omfang ændres også her, så den bliver i
overensstemmelse med beskrivelsen af omfang på Juridisk Institut. Studienævnet godkendte ændringerne under forudsætning af, at opgaver, der ikke
overholder formalia afvises.
Mødedeltagerne drøftede slutteligt, hvornår studienævnet skal behandle småændringer og anmodninger om ændring af pensum – særligt hvis ændringerne ikke indebærer en forøgelse af pensum. Det blev besluttet, at nye udgaver af lærebøger, helt nye
lærebøger samt andre indholdsmæssige ændringer altid skal i studienævnet til godkendelse, da selv små forøgelser i pensum over tid kan blive til mange sider. Sproglige
rettelser, små ændringer i supplerende litteratur, underviser mv. vil efter en individuel vurdering kunne godkendes af studielederen.

Ad 5. Undervisningsevaluering sommeren 2018
Undervisningsevalueringen for fag udbudt i sommeren 2018 er nu afsluttet, og studienævnet havde fået tilsendt en oversigt som bilag til punktet.
Malene Kerzel redegjorde for de 7 fag, der er blevet evalueret. Ét fag har fået evalueringen 3,4, og falder således i gul kategori. Det bliver placeret på en observationsliste,
og der er taget konktakt til den fagansvarlige. De studerende oplyste, at et specifikt
emne fremgik af fagbeskrivelsen, men at dette kun blev dækket i meget ringe grad i
undervisningen, hvilket kan have påvirket evalueringsresultatet.
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Svarprocenten i et enkelt fag var helt oppe på 90 %. Der blev i dette fag talt om evalueringen og afsat god tid på undervisningen, hvilket har haft en positiv indvirkning på
deltagelsen. De resterende fag har dog forsat en relativt lav svarprocent, hvorfor der
stadig er brug for at understrege vigtigheden af evalueringen.
Der var ikke yderligere kommentarer fra studienævnet.

Ad 6. Overgangsregler på bacheloruddannelsen i jura
I forbindelse med den nye 2018-studieordning på bacheloruddannelsen i jura, har
Malene Kerzel udarbejdet et sæt overgangsregler, der var fremsendt som bilag til
punktet.
Der ændres i den nye studieordning i sammensætningen af fag, hvilket blandt andet
betyder at faget Folkeret og EU-ret udgår og erstattes af fagene EU-ret samt Folkeret
og internationale menneskerettigheder. Sidste eksamen i Folkeret og EU-ret udbydes
i vinteren 2019, og studerende fra gamle studieordninger, der stadig mangler faget efter dette tidspunkt, vil blive overflyttet til den nye studieordning. Ligeledes ændres
faget Retslære til faget Juridisk metode, teori og videnskab, og sidste eksamen i Retslære bliver udbudt i sommeren 2019. Sidste eksamen i faget Retshistorie på 2017ordningen udbydes i vinteren 2019.
Studerende, der ikke følger det normerede forløb, opfordres til at kontakte studievejledningen for at få vejledning om ovenstående, således at de kan blive overflyttet og
blive tilmeldt de rette fag. Malene Kerzel oplyste, at enkelte studerende, der flyttes til
en ny studieordning, kan opleve at få et anderledes og mindre fleksibelt studieprogram end deres medstuderende.
Overgangsordningen blev godkendt af studienævnet, og den vil blive indskrevet i studieordningen samt lagt på studieportalen.

Ad 7. Projektorienteret forløb på cand.merc.(jur.)
Som bilag til punktet havde studienævnet fået tilsendt en indstilling til ændring af afleveringstidspunktet for projektorienteret forløb på cand.merc.(jur.).
Carsten Willemoes redegjorde for ændringen af afleveringstidspunktet, der begrundes med en ensretning af håndteringen samt af hensyn til bedømmelsesfristen inden
reeksamen. Der foreslås en fast afleveringsdato den 10. januar, og ændringen vil
træde i kraft fra efterårssemesteret 2019.
Der blev fra studienævnets side stillet spørgsmål ved at have en frist allerede den 10.
januar, hvor mange praktikforløb endnu ikke er afsluttet. Der blev efterlyst en yderligere kortlægning af de praktiske forhold vedrørende de projektorienterede forløb, før
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der kan træffes en afgørelse i sagen, og punktet til blive taget op på næstkommende
studienævnsmøde til videre behandling.

Ad 8. Opfølgning på årlige statusmøder
Malene Kerzel oplyste indledningsvist, at gennemgang af referat og handleplan fra
statusmødet på Master i Skat udsættes til næste møde i oktober 2018, da studielederen er blevet forhindret i at deltage i dagens møde.
Handleplan og referat fra det årlige statusmøde på HA(jur.) og cand.merc.(jur.) var
fremsendt som bilag, og Carsten Willemoes gennemgik de fire punkter på handleplanen:
1) Som tidligere drøftet i studienævnet skal der fortsat arbejdes på at højne svarprocenterne ved undervisningsevalueringen. I denne forbindelse vil studielederen gerne igen i år have hjælp fra studenterrepræsentanterne med at
sprede budskabet på en eller flere forelæsninger.
2) Det holdes kandidatintromøde i forårssemesteret, og indholdet heraf skal nytænkes, således at de studerende bliver tilstrækkeligt forberedt på de ændrede
faglige og sociale forhold på overbygningen.
3) Ansøgningstallet til HA(jur.) var i 2017 usædvanligt lavt, men det er dog steget igen i 2018 samtidig med, at der ses en høj andel af 1. prioritets ansøgere
samt en væsentlig højere adgangskvotient.
4) Indikatoren for dimittendledighed gik i rød, men dette skyldes primært, at vi
ikke har de nyeste tal. Prodekanen er ansvarlig for at skaffe de nyeste, og forbedrede, tal fra Danmarks Statistik.

Ad 9. Eventuelt
Studienævnet drøftede følgende punkter under eventuelt:
9.1. Udbud af personskadeerstatningsret
Afledt af de studerendes kommentarer før sommerferien, har Malene Kerzel talt med
den fagansvarlige i Personskadeerstatningsret, og det er blevet besluttet at udbyde faget ekstraordinært i forårssemesteret 2019.
9.2. Udbud af strafferetlige fag
Asger Meller Gram-Hansen spurgte til instituttets muligheder for at skaffe undervisere til de strafferetlige fag, der er meget efterspurgte af de studerende.
Malene Kerzel svarede, at instituttet forsat er opmærksom på problemet, og at det på
sigt kan blive aktuelt at ansætte eksterne undervisere.
9.3. Lokalebooking til faglige arrangementer
Studenterforeningerne på jura har oplevet, at de ikke kan booke lokaler på instituttet
inden for normal arbejdstid, og der blev spurgt til baggrunden herfor.
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Malene Kerzel oplyste, at det ikke er muligt at booke lokaler til arrangementer, hvis
der samtidig foregår undervisning. Der er indkaldt til møde mellem institutledelsen
og de faglige foreninger for at drøfte problemstillingen yderligere.
9.4. Oversigt over læsepladser
Der blev fra studenterside efterspurgt opdateret information om de tilgængelige læsepladser i nordøstre hjørne, og Malene Kerzel vil følge op på dette med institutsekretariatslederen på jura.
9.5. Introduktion til norske studerende på cand.jur.
Louise Rude Olsen spurgte hvilken introduktion, der gives til det stigende antal af
norske studerende, der optages på cand.jur. Malene Kerzel svarende, at der er ansat
to ældre norske studerende, der fungerer som mentorer, samt at der afholdes et særligt intromøde med information om at studere jura på Aarhus Universitet.
9.6. Kursusbeskrivelser
Det er i nogle kursusbeskriveler på cand.jur. angivet, at et givent fag ’er relevant for
studerende, der vil være advokat eller dommer’, og Louise Preuss ønskede en uddybning af dette, da beskrivelsen kan virke forvirrende for de studerende.
Malene Kerzel oplyste, at sådanne beskrivelser er tilføjet af den enkelte fagansvarlige,
og at der ikke er retningslinjer i denne forbindelse. Fag uden beskrivelsen vil ligeledes
kunne være relevante for arbejde som advokat, hvorfor det blot skal tages som vejledende.

Mødet sluttede kl. 14.45

Studieleder Malene Kerzel
/Ida Ravn Eriksen, referent
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