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

Ad 2. Godkendelse af referat fra 3. møde 2018
Referatet fra 3. møde afholdt den 19. marts 2018 blev godkendt uden kommentarer.

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

Ad 4. Gennemgang af datapakker til årlig status
I forbindelse med kvalitetssikring af uddannelserne på Aarhus BSS har prodekanen for
uddannelse indkaldt til årlige statusmøder på følgende datoer i foråret 2018:
- Bachelor- og kandidatuddannelserne i Jura den 1. maj
- HA(jur.) og cand.merc.(jur.) den 14. maj
- Master i skat den 25. juni
Studienævnet skal forud for møderne gennemgå datarapporterne med særlig fokus på
blandt andet uddannelserne som helhed, status på forskningsbasering, VIP/DVIP-ration
samt dimittendledighed. Studienævnet havde som bilag fået fremsendt sagsfremstillinger,
datapakker samt en sammenligning af indikatorer fra 2017 og 2018 på jura og erhvervsret. Datapakken for Master i skat vil blive gennemgået på næstkommende studienævnsmøde.
Malene Kerzel og Hanne Søndergaard Birkmose gennemgik datarapporterne for henholdsvis jura og erhvervsret.
4.1. Bachelor- og kandidatuddannelsen i jura
Overordnet set er der ikke store problemer på de to uddannelser, da de fleste indikatorer
går i grøn, men der er dog visse punkter, der skal holdes under opsyn, så som VIP-dækning og studiemiljø.
For så vidt angår bacheloruddannelsen er der en fejl i udregningen af indikator 3 – planlagte konfrontationstimer, der går i gul med 173,3 timer i gennemsnit pr. semester. Der
er ikke indberettet det korrekte antal timer for 6. semester, og når dette bliver rettet, vil
indikatoren gå i grøn.
På kandidatuddannelsen går indikator 6c – VIP-dækningsgrad i gul med 78,9 %, hvilket
er lige under den fastsatte grænse på 80 %. Samme indikator går i grøn på bacheloren.
Det er imidlertid en del af strategien på Juridisk Institut, at instituttets kandidater skal
udvikle praksisnære kompetencer, hvorfor en vis brug af eksterne undervisere på kandidatuddannelsen giver god mening.
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Studienævnet drøftede kort, hvorvidt det kan accepteres, at ikke alle indikatorer går i
grøn, og det blev yderligere understreget, at undervisningen på kandidatuddannelsen er
mere praksisrettet, hvilket understøttes ved brugen af eksterne undervisere.
Indikator 5a – studiemiljø går i gul på både bachelor- og kandidatuddannelsen. Tallene
stammer fra studiemiljøundersøgelsen i efteråret 2016, hvorfor der ikke ses en ændring
fra årlig status 2017. På kandidatuddannelsen er der blandt andet lavet forsøg med at afholde en kandidatdag, for at forbedre de studerendes faglige trivsel.
4.2. Hel-på-del
For bacheloruddannelsen i jura, deltid fremhævede Malene Kerzel indikator 1 – optjente
ECTS pr. semester, der viser, at de studerende optjener 78,5 % af de ECTS, de har betalt
for pr. semester. Dette giver gul status, men da der er tale om deltidsstuderende, der typisk har fuldtidsarbejde ved siden af studierne, er det svært at ændre de studerendes adfærd og øge mængden af optjente ECTS.
Yderligere fremgår det af indikator 5a – forskningsdækning, at VIP/DVIP-ratioen er
0,80, hvilket giver gul status. Da der er bemandingsudfordringer på de juridiske uddannelser, er det nødvendigt også at ansætte eksterne undervisere til at undervise på deltidsuddannelsen.
4.3. HA.(jur.) og cand.merc.(jur.)
Hanne Søndergaard Birkmose oplyste indledningsvist, at der i datapakken for HA(jur.) er
en fejl i indikator 4 – undervisningsevaluering, hvor scoren 3,8 skal give grøn status. Der
er således grøn status for alle indikatorer for HA(jur.). Der var i forbindelse med den årlige status 2017 fokus på førsteårsfrafaldet, men det forventes ikke, at der vil være samme
fokus denne gang.
På cand.merc.(jur.) går indikator 5a – studiemiljø i gul med 75 %. Som nævnt ovenfor er
tallene fra studiemiljøundersøgelsen i efteråret 2016, hvorfor der ikke foreligger aktuelle
tal. Der arbejdes med i højere grad at italesætte overfor de studerende, hvorledes
cand.merc.(jur.) adskiller sig fra HA(jur.) i kraft af større selvstændighed og fraværet af
faste hold. Dette vil fortsat være et fokuspunkt.
Tallene for indikator 8 – bruttoledighed, der går i rød med 12,7 %, er fortsat forældede,
og der ses et efterslæb fra finanskrisen, hvor dimittender fra cand.merc.(jur.) blev ramt
hårdt. Der forventes bedre tal i de kommende år, og der er blandt andet oprettet kurser i
karriereparathed, der skal ruste de studerende til livet efter studierne.

Ad 5. Kvalitetsundersøgelse af specialer på Aarhus BSS
Efter opdrag fra Akademisk Råd har prodekanen for uddannelse udarbejdet en undersø-
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gelse af kvalitet i specialer. Baggrunden for undersøgelsen er harmoniseringen af specialeprocessen på Aarhus BSS afledt af fremdriftsreformen. Den samlede rapport for kvalitetsundersøgelsen var fremsendt som bilag forud for mødet.
Malene Kerzel oplyste, at specialets omfang på kandidatuddannelsen i jura er blevet nedsat fra 60 til 50 sider, da de studerende nu reelt kun har 4 måneder til at skrive specialet.
Omfanget er uændret på cand.merc.(jur.).
På spørgsmålet om hvorvidt fremdriftsreformen har haft betydning for specialeprocessen
og -resultaterne viser rapporten blandt andet:
- At der er tendens til lidt lavere karakterer end før fremdriftsreformen,
- At ca. 20 % af de studerende afleverer i andet eller tredje forsøg,
- At der gives højere karakterer til studerende, der afleverer i første forsøg.
Der bliver fra Juridisk Institut udtrykt tilfredshed med specialeprocessen, men der ses
dog i undersøgelsen en lavere score for instituttet i forbindelse med blandt andet de studerendes oplevelse af vejledning i forhold til at styre og planlægge specialet, til at vælge
relevante teorier/metoder, samt i forbindelse med konstruktiv feedback på tekststykker
indleveret til vejledning.
Malene Kerzel meddelte, at instituttet planlægger at drøfte specialeprocessen på et seminar i august måned, og særligt sidstnævnte punkt vedrørende feedback vil blive behandlet
i denne forbindelse. Det blev dog også fra studienævnet bemærket, at de studerende i høj
grad selv er ansvarlige for at styre og planlægge specialet, da vejleders rolle forholder sig
til andre aspekter af processen.
Asger Meller Gram-Hansen supplerede, at der er meget lille erfaring med at lave større
skriftlige opgaver på jura, hvilket kan have haft indflydelse på undersøgelsens resultater.

Ad 6. Opdatering af kursusbeskrivelser til E18
Som bilag til punktet havde studienævnet fået tilsendt opdaterede kursusbeskrivelser for
de tre nedenstående fag. Malene Kerzel og Hanne Søndergaard Birkmose redegjorde for
de ønskede ændringer i fagene.
I kursusfaget International Copyright er der kommet en ny lærebog, og der er lavet enkelte rettelser til indhold og kvalifikationsbeskrivelsen. Ændringerne blev godkendt af
studienævnet.
Kursusfaget Advanced International Intellectual Property Law skifter navn til European
and International Intellectual Property Law, og det ændrede fokus bliver også afspejlet i
ændringer i kvalifikationsbeskrivelsen samt pensum. Ændringerne blev godkendt af studienævnet.
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Det obligatoriske fag Eksternt årsregnskab på HA(jur.) får ny fagansvarlig, og vedkommende har lavet enkelte sproglige rettelser til kursusbeskrivelsen uden at ændre på indholdet. Der er tale om samme fag, der udbydes til de studerende på HA. Ændringerne
blev godkendt af studienævnet.

Ad 7. Kvalitetssikring af eksamensopgaver
På studienævnsmødet den 30. januar 2018 drøftede det tidligere studienævn retningslinjer for udarbejdelse af eksamensspørgsmål. Som opfølgning herpå oplyste Hanne Søndergaard Birkmose, at der har været forskellige procedurer på Juridisk Institut afhængig af
de tidligere administrative ophæng på henholdsvis ASB og det Samfundsvidenskabelige
Fakultet.
Det er nu besluttet, at der skal udarbejdes en formel procedure for kvalitetssikring af eksamen på alle uddannelserne på Juridisk Institut, herunder også efter- og videreuddannelse, således at der altid vil være mindst to undervisere tilknyttet udarbejdelsen af en eksamen. Beslutningen vil blive udfoldet på instituttet i løbet af 2018, når proceduren er endeligt på plads.

Ad 8. Udbud af strafferetlige fag i E18
Studienævnet har tidligere drøftet udbuddet af strafferetlige fag, særligt i efterårssemesteret, på kandidatuddannelsen, hvor der er stor efterspørgsel fra de studerende. Malene
Kerzel oplyste, at der i efterårssemesteret 2018 udbydes ét strafferetligt kursusfag.
Forklaringen på det beskedne fagudbud skal navnlig søges i udfordringer på bemandingen på fagområdet, ligesom der i efteråret yderligere skal undervises i det obligatoriske
strafferetsfag på bacheloruddannelsen. Der er planlagt tre strafferetlige fag i forårssemesteret 2019.
Instituttet er opmærksomme på problemstillingen og de studerendes ønsker, og der arbejdes på at øge rekrutteringen til fagområdet.

Ad 9. Planlægning af øvelsesopgaver i Udvidet formueret
I forbindelse med studienævnets snak om øvelsesopgaver i Udvidet formueret, er der fra
studenterside spurgt til muligheden for ændre på afleveringstidspunktet. Dette ligger pt.
ikke i forlængelse af en forelæsning, hvor de studerende er til stede på campus.
Malene Kerzel har vendt forslaget med fagansvarlig Kasper Steensgaard, der har forståelse for problemet. Der skal dog være tid til at rette opgaverne, og da disse sendes ud til
opgaveretterne med posten, skal leveringstiderne også tages i betragtning. De studerende
afleverer på nuværende tidspunkt øvelsesopgaverne analogt.
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De studerende foreslog i stedet, at afleveringstidspunkt rykkes fra kl. 12 til kl. 14 den
samme dag, og Malene Kerzel vil undersøge med fagansvarlig, om dette kan lade sig gøre.

Ad 10. Bevar Studienævnene
Studenterrådet har på baggrund af Udvalg om bedre universitetsuddannelsers nyligt offentliggjorte rapport afholdt et stormøde om udvalgets anbefalinger. Camilla Rosenkrantz
Skovborg meddelte, at der i andre studienævn på Aarhus BSS er udarbejdet støtteerklæringer mod forslagene om at forankre ansvaret for uddannelsernes indhold og kvalitet i
den enstrengede ledelse, samt om at ansvaret for udpegning af studieleder ligeledes forankres i den enstrengede ledelse.
Studienævnsmedlemmerne drøftede ovenstående anbefalinger, og der var enighed om, at
studienævnene bør forsætte som uafhængige organer.
Det blev afslutningsvis aftalt, at Camilla Rosenkrantz Skovborg, skal lave et udkast til en
støtteerklæring fra Juridisk Studienævn, og denne vil blive sendt til kommentering blandt
medlemmerne.

Ad 11. Meddelelser
Studielederne oplyste om nedenstående punkter:
11.1. Audit trails på HA(jur.) i forbindelse med institutionsakkreditering
I forbindelse med institutionsakkrediteringen har akkrediteringsinstitutionen udvalgt en
række audit trails, der omfatter HA(jur.) og som har fokus sikring af vidensgrundlaget og
de studerendes kontakt til vidensgrundlaget.
Hanne Søndergaard Birkmose og to studerende skal mødes med akkrediteringsinstitutionen, der besøger AU den 31. april og 1. maj, og der vil her blive fremlagt dokumentation
for blandt andet VIP/DVIP-ratio og VIP-dækning på HA(jur.).
11.2. Opfølgning på beslutninger, der har været i høring
Efter studienævnsmødet den 19. marts blev tre emner sendt til skriftlig høring blandt studienævnsmedlemmerne: Private International Law blev godkendt som valgfag for studerende på cand.merc.(jur.); der blev godkendt et nyt erhvervsøkonomisk forudsætningsfag
til cand.merc.(jur.); og slutteligt godkendte studienævnet den opdaterede kvalifikationsbeskrivelse til Master i skat.
11.3. Lockoutvarsel
Der er pr. studienævnsmødet endnu ingen afklaring på overenskomstforhandlingerne
2018, og der er således stadig risiko for strejke og lockout, der tidligst kan træde i kraft fra
den 29. april. Studerende kan holde sig opdateret om konsekvenserne via AU’s hjemmeside.
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Hanne Søndergaard Birkmose oplyste, at de studerende på HA(jur.) fortsat vil kunne aflevere deres bachelorprojekter den 1. maj, da Wiseflow er gjort klar til dette.

Ad 12. Eventuelt
Følgende punkter blev behandlet under eventuelt:
12.1. Feedback på øvelsesopgaver i Udvidet formueret
Malene Kerzel oplyste, at fagansvarlig for Udvidet formueret har gennemgået feedbacken
i forbindelse med øvelsesopgaverne, og det har givet anledning til at indskærpe de eksisterende retningslinjer over for opgaveretterne.
12.2. Bachelorprojektet i efteråret 2018
Malene Kerzel meddelte, at der ikke bliver afholdt et informationsmøde for de studerende, der skal skrive bachelorprojektet i efteråret 2018. Der vil i stedet blive udsendt
praktisk information via Blackboard snarest muligt.
12.3. Planlægning af prøveeksamen
Anders Krojgaard Lund spurgte til en planlagt prøveeksamen på dagen for kapsejladsen,
og Hanne Søndergaard Birkmose vil tage spørgsmålet videre til den relevante fagansvarlige.
12.4. Offentliggørelse af fagklynger
Marie Dall efterspurgte information om offentliggørelsen af fagklyngerne til efteråret
2018. Line Bang Pedersen oplyste, at fagklyngerne forventes klar ultimo april, og at der vil
blive oplyst om dette på studieportalen.
12.5. Optag på EU Business Law
Marie Dall spurgte til ansøgertallet på EU Business Law-fagpakken, og Malene Kerzel oplyste, at i alt 22 studerende har søgt om optag. Ansøgerne vil få besked inden udgangen af
april.
12.6. Undervisningsevaluering
Marie Dall oplyste, at studenterrepræsentanter endnu engang har været til stede på forelæsninger for at orientere om den forestående undervisningsevaluering. Hun oplyste samtidig, at der på et enkelt fag har været problemer med, at ansøgningsskemaet er blevet udleveret i papirform og ikke elektronisk. Malene Kerzel vil følge op på dette forhold, så det
ikke gentager sig fremadrettet.

Studienævnsformand Malene Kerzel
/Ida Ravn Eriksen, referent

