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Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Malene Kerzel oplyste, at der var tilføjet et underpunkt til dagsordenens punkt 7 –
opdatering af pensum i kursusfaget Digital forvaltning i efterårssemesteret 2018.
Dagsordenen blev herefter godkendt af studienævnet.

Ad 2. Godkendelse af referat fra 8. møde 2018
Claus Rohde havde enkelte rettelser til referatet fra 8. møde, der blev afholdt den 8.
oktober 2018. Referatet blev efterfølgende godkendt uden yderligere bemærkninger.

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

Ad 4. Skriftlig godkendelse af studienævnsreferater
Malene Kerzel indstillede til, at studienævnsreferaterne fremadrettet skal godkendes
via skriftlig høring. Dette sikrer en hurtigere godkendelse af referatet, hvilket blandt
andet er nødvendigt i tilfælde hvor studienævnets drøftelser efterfølgende skal bruges
af dekanatet eller af Uddannelsesforum.
Studienævnssupporteren sender udkast til referat til studienævnets medlemmer med
en angivet indsigelsesfrist. Efter fristens udløb vil referatet være godkendt, og det
uploades til studieportalen og til studienævnets side på Blackboard.
Studienævnet godkendte indstillingen, og den nye praksis vil træde i kraft fra november 2018.

Ad 5. Konvertering af prisopgaver til specialer på cand.merc.(jur.)
Efter universitetets regler om prisopgaver kan dekanen for hver uddannelse fastsætte, at prisopgavebesvarelser kan konverteres til et speciale. Der findes i studieordningen for cand.jur. en beskrivelse af muligheden for dette, og Carsten Willemoes
indstillede til, at samme regel, med dekanens godkendelse, også skal indsættes i studieordningen for cand.merc.(jur.), således at de to uddannelser ligestilles på dette
område.
Carsten Willemoes oplyste, at der ikke er mundtligt forsvar af prisopgaver, men at dekanen ved konvertering af prisopgaven til et speciale, kan dispensere fra denne regel i
studieordningen.
Der var i studienævnet enighed om, at de to kandidatuddannelser bør ligestilles for så
vidt angår muligheden for at skrive prisopgaver, og for efterfølgende at kunne få disse
konverteret til et speciale.
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Claus Rohde påpegede dog en række spørgsmål, der ikke var nærmere omtalt i forslaget. For det første, at cand.merc.(jur.) er en kombinationsuddannelse, hvorfor et speciale også skal indeholde erhvervsøkonomiske elementer. Det bør derfor overvejes,
om forslaget skal medføre, at prisopgaveemnet indeholder tilstrækkelig økonomiske
elementer til, at det er realistisk for cand.merc.(jur.) studerende at få arbejdet konverteret til speciale. Et sådant krav kan gøre det vanskeligere at finde velegnede juridiske emner. For det andet er det uklart, hvordan vejledningen skal foregå, hvis der
tillige skal indgå økonomisk vejledning. Det bemærkedes, at prisopgaven må ses som
en særlig krævende opgave, der – som det mindre – kan konverteres til også at tælle
som speciale, og ikke blot et udvidet speciale. For det tredje kan forskellig vejledning
have indflydelse på det endelige resultat, ligesom forskelligartede opgaver sætter særlige krav til bedømmelsesudvalgets sammensætning og kompetencer. Endelig for det
fjerde hvem der skal sikre, at et påbegyndt prisopgaveforløb indeholder tilstrækkelige
økonomiske elementer til, at en konvertering til speciale er muligt, så den studerende
ikke bagefter står med et semester, der ikke kan medregnes som studieaktivitet/fremdrift, med deraf følgende problemstillinger.
Studienævnet diskuterede herefter, om de nuværende prisopgaveopslag og bedømmelsesprocessen er tilpasset til også at kunne rumme besvarelser fra de studerende
på erhvervsøkonomi-erhvervsret med tanke på, at de skal opfylde studieordningens
bestemmelser til tværfaglighed, hvis opgaven skal kunne konverteres til et speciale.
Det blev endvidere drøftet, hvorvidt der bør tilknyttes både juridiske og erhvervsøkonomiske vejledere og bedømmere, samt hvorledes instituttet kan sikre, at de studerende på cand.merc.(jur.) ikke kommer i klemme mellem krav til prisopgaven og krav
til specialet. Det kan evt. overvejes, om der skal udbydes prisopgaver særligt rettet
mod cand.merc.(jur.). Carsten Willemoes argumenterede, at bedømmelsesudvalget
vil være i stand til at bedømme en prisopgave, der også indeholder erhvervsøkonomiske elementer, og Malene Kerzel supplerede, at prisopgaverne ikke bliver sammenlignet indbyrdes, hvorfor der vil være mulighed for at både de rent juridiske opgaver
samt opgaver, der indeholder erhvervsøkonomi, kan få tildelt guldmedalje.
Der var blandt mødedeltagerne enighed om, at der bør være tydelig information til
både studerende og vejledere om vigtigheden af de tværfaglige specialekrav, og der
bør oplyses om dette i både opslag og i informationsmateriale på studieportalen. I det
hele taget bør det præciseres i studieordningerne og på studieportalerne for både jura
og erhvervsret, at den studerende i udarbejdelsen af prisopgaven selv er ansvarlig for
at overholde de specifikke faglige bestemmelser til specialet.
Studienævnet blev afslutningsvist enige om, at muligheden for konvertering af prisopgaver til specialet også skal være gældende på cand.merc.(jur.), såfremt dekanen
godkender dette. De nærmere detaljer for udarbejdelse af prisopgaveopslag og grundige vejledninger til de studerende skal efterfølgende afklares med institutledelsen.
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Ad 6. Opfølgning på EU Business Law
Studienævnet drøftede på forrige møde udbuddet af EU Business Law som en egentlig linje i cand.jur.-studieordningen. Malene Kerzel orienterede om, at det efterfølgende er blevet aftalt mellem dekanatet og instituttet, at EU Business Law ikke skal
indsættes i studieordningen, og den vil i stedet kun skulle udbydes som en fagpakke.
I første omgang skal pakken udbydes i efteråret 2018, 2019 og 2020, hvorefter fagpakken skal evalueres og det skal besluttes, om den skal fortsætte eller om der skal
udbydes andre eller flere fagpakker.
Baggrunden for beslutningen har dels været ønsket om at fastholde en vis fleksibilitet
i udbuddet af fag og fagpakker, og dels været begrundet i formelle problemer med at
indsætte en engelsksproget linjetitel i den danske studieordning samt hensynet til at
administrere linjens adgangskriterier gennem AU Optag.
Fagpakken EU Business Law vil derfor køre videre, både i forhold til sammensætning
og adgangskriterier, som det har været tilfældet i 2018. Der vil blive evalueret på forløbet blandt de nuværende studerende.

Ad 7. Pensumændringer Familie- og arveret
Som bilag til punktet havde studienævnet fået tilsendt indstillinger til pensumændringer i Familie- og arveret samt Digital forvaltning. Begge fag afvikles i efterårssemesteret 2018.
Malene Kerzel orienterede om, at der er kommet en ny udgave af lærebogen i Arveret.
Der er tilføjet ganske få sider i pensum, og den gamle bog vil være alternativt pensum
til og med reeksamensterminen i august 2019. Pensumændringen blev godkendt af
studienævnet.
For så vidt angår kursusfaget Digital forvaltning er der kommet nye undervisere til
midtvejs i forløbet. Den planlagte lærebog til faget er blevet forsinket, hvorfor det har
været nødvendigt at sammensætte den sidste del af pensum på alternativ vis. Der er
således fremsendt en opdateret litteraturliste, der dækker de relevante emner i undervisningen. Der er materiale fra flere forskellige bøger, men det forventes ikke at de
studerende skal købe bøgerne selv. Malene Kerzel vil følge op med fagansvarlig vedrørende dette.
Det nye pensum i Digital forvaltning blev godkendt af studienævnet.

Ad 8. Sommerskole og ECTS-point
Malene Kerzel oplyste, at der fra studenterside har været spørgsmål til praksis for
overførsel af ECTS-point fra sommerskole-fag, der vægter under 10 ECTS. Malene
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Kerzel forklarede, at det er en fælles BSS beslutning, at antallet af overførte ECTS skal
være delelig med 10.
Dette betyder, at sommerskolefag, der vægter 7,5 ikke kan overføres. De kan dog suppleres med andre fagelementer, for at opnå minimum 10 ECTS, der kan overføres til
studieprogrammet. Studerende kan frit sammensætte deres (forhåndsgodkendte) fag,
og de skal ikke nødvendigvis tages på samme tid eller på samme institution.
Studerende på cand.merc.(jur.) vil have mulighed for at supplere med fag fra
cand.merc., hvor der stadig udbydes enkelte fag med 5 ECTS.
Studieadministrationen vil opdatere informationen på studieportalen, så det fremgår
mere klart, hvilke muligheder der findes for at tage sommerskolefag, der vægter under 10 ECTS.

Ad 9. Meddelelser
Malene Kerzel orienterede om nedenstående punkter:
9.1. Erhvervskandidaten åben for tilmelding
Der er pr. 1. november 2018 åbnet for ansøgninger til den nye erhvervskandidatuddannelse i jura.
9.2. Fagbeskrivelser til skriftlig høring blev godkendt uden kommentarer
Der blev efter studienævnsmødet den 8. oktober udsendt to reviderede fagbeskrivelser til skriftlig høring – International Trademarks – Law, Theory and Policy samt
Hugo Siznheimer Moot Court Competition. Begge fagbeskrivelser blev godkendt uden
bemærkninger fra studienævnet.
9.3. Status på fagtilmelding
Første og anden tilmeldingsrunde til fag i forårssemesteret 2019 er netop overstået.
Der har været en pæn fordeling, men i alt 4 fag har ikke fået tilstrækkeligt med tilmeldinger, og de er blevet aflyst.
De to strafferetlige kursusfag var overtegnede med henholdsvis 30 0g 40 studerende,
og mange har derfor ikke fået den ønskede plads. Instituttet har ikke mulighed for at
dublere fagene på nuværende tidspunkt.
Augustfaget Mægling er fyldt op, og Dansk og international sportsret afvikles denne
gang i det ordinære forårssemester. Der er fortsat ledige pladser på de obligatoriske
fag Skatteret og Civilproces.
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9.4. Offentligretlige fag
Der har fra studenterside været efterspurgt et større udbud af offentligretlige fag. Malene Kerzel oplyste, at der grundet ressourcemæssige forhold for nuværende ikke er
mulighed for at udbyde flere fag. Kursusfaget Psykiatriret udbydes ikke i foråret 2019,
men i stedet laves der forsøg med at udbyde Persondataret hvert semester fremover.
Louise Preuss spurgte til muligheden for at anvende ph.d.-studerende eller flere eksterne underviser inden for både offentligret og strafferetsområdet. Malene Kerzel svarede, at instituttet forsøger at rekruttere ph.d.-studerende, men at det har forholdsvis
lange udsigter der ikke vil løse de nuværende personalemæssige udfordringer. Malene Kerzel vil drøfte muligheden for supplerende ekstern bemanding med strafferetsgruppen.
9.5. Studietidslinjen
Det nye onlineværktøj Studietidslinjen for nylig er lanceret på mitstudie.au.dk. Her
kan de studerende få overblik over deres studieforløb, og de opfordres til at bruge
feedbackfunktionen, hvis der er kommentarer eller ønsker til siden.

Ad 10. Eventuelt
10.1. Intro for udenlandske studerende på cand.jur.
Asger Meller Gram-Hansen spurgte, om der vil være mulighed for at de nye udenlandske kandidatstuderende kan deltage i introugen for udvekslingsstuderende. Malene Kerzel oplyste, at der i tidligere semestre har været afholdt et introduktionsarrangement for de norske studerende, men at der fra vinteroptaget 2019 vil blive afholdt et arrangement hvor alle nye udefrakommende studerende på kandidaten inviteres. Hun vil dog også undersøge muligheden for at de udenlandske studerende kan
inviteres med i introugen for udvekslingsstuderende.
10.2. Planlægning af instruktortimer
Asger Meller Gram-Hansen spurgte til planlægningen af instruktortimer, således at
instruktorerne ikke får overlap til deres egen undervisning. Line Bang Petersen meddelte, at instituttet tager hensyn til dette i planlægningen, således at der ikke kommer
overlap. Hun supplerede, at der dog ikke kan tages andre hensyn til fritidsarbejde mv.
uden for universitetet.
10.3. Frister for tilmelding til bachelorprojektet på HA(jur.)
Anders Krojgaard Lund oplyste, at der har været forvirring om de udmeldte datoer
for tilmelding til bachelorprojektet på HA(jur.). Carsten Willemoes svarede, at den
oprindelige frist var den 5. november, men da enkelt studerende ikke havde udfyldt
tilmeldingsblanketten, er fristen efterfølgende blevet udsat til den 15. november. De
relevante studerende er blevet orienteret om dette.

Side 6/7

10.4. Læsepladser
De studerende efterspurgte en opdateret liste over læsepladser i nordøstre hjørne, og
Malene Kerzel vil efterspørge dette hos Aarhus BSS Bygningsservice.
10.5. Undervisning i Skatteret
Louise Rude Olsen oplyste, at de studerende har oplevet udfordringer med undervisningen i Skatteret i indeværende semester, og Malene Kerzel bekræftede, at der fra
foråret 2019 kun vil være to undervisere tilknyttet faget.

Mødet sluttede kl. 14.15.

Studieleder Malene Kerzel
/Ida Ravn Eriksen, referent
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