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Referat af 2. møde i Juridisk Studienævn 2019 

 Tid: 11. marts 2019, kl. 10-12 

Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 

 

Til stede 

Lektor Carsten Willemoes Jørgensen (studieleder), professor Dennis Ramsdahl Jensen 

(studieleder), professor Helle Bødker Madsen, professor Birgit Liin, studerende Kasper 

Sørensen, studerende Line Egtoft Jensen, studerende Anders Krojgaard Lund, studerende 

Marie Dall, studerende Christian Pedersen, studerende Bertram Ditlev Petersen 

  

Ikke til stede 

Professor Malene Kerzel (studieleder og formand) 

 

 

Desuden deltog 

Studienævnssupporter Ida Ravn Eriksen (referent),  institutsekretær Line Bang Petersen, 

sagsbehandlere Stine Koudal Fisker og Sofie Veje (punkt 2) 

 

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Ansøgninger, dispensationer og klager 

3. Godkendelse af fag og pensum til E19 

4. Ændring af studieordning på cand.merc.(jur.) 

5. Undervisningsevaluering E18 

6. Feedback efter eksamen 

7. Evaluering af RUS-forløb 2018 

8. Meddelelser 

9. Eventuelt 
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Carsten Willemoes oplyste, at punkt 7, Evaluering af RUS-forløb 2018, udsættes til næste 

møde den 8. april grundet Malene Kerzels fravær. Dagsordenen blev efterfølgende god-

kendt. 

 

 

Ad 2. Ansøgninger, dispensationer og klager 

Punktet blev behandlet for lukkede døre. 

 

 

Ad 3. Godkendelse af fag og pensum til E19 

Som bilag havde studienævnet fået fremsendt en række nye og ændrede kursusbeskrivel-

ser til efterårssemesteret 2019. Carsten Willemoes gennemgik de fremsendte dokumen-

ter. 

 

For cand.jur. var fremsendt syv fag, herunder tre nye fag. 

- Regnskabslære og virksomhedsøkonomi: Eksamensformen ændres fra skriftlig 

stedprøve til mundtlig eksamen.  

- Sundhedsret: Mindre ændringer til indhold og pensum. 

- Markedsret: Der ændres i eksamensformen, så de studerende får nu 20 minut-

ters forberedelsestid. 

- EU Public Procurement and Competition Law: Reeksamensformen ændres til en 

mundtlig eksamen uden forberedelse af case grundet tidsbegrænsning. 

- Applied Merger Control: EU Merger Control in the Age of Digitalisation: Nyt 

kursusfag udbudt til cand.jur. og cand.merc.(jur.). 

- European and International Labour Law: Nyt engelsk udgave af et eksisterende 

kursusfag udbudt til cand.jur. og cand.merc.(jur.). 

 

Ovenstående fag blev godkendt af studienævnet. 

 

- Prison Regulation and Criminology: Nyt fag udbudt til cand.jur. Faget er udvil-

ket sammen med CUL, og vil være delvist IT-baseret. 

 

Der blev stillet spørgsmål til fagets eksamensform og brug af forudsætningsaktiviteter. 

Dette skal afklares, inden faget kan godkendes. 

 

Afledt af drøftelserne om eksamensformer nævnte studenterrepræsentanterne, at eksa-

mensformen i Folkeret og EU-ret ikke er populær blandt de studerende. Her eksamineres 

dels i en synopsis og dels i pensum, og det bør måske beskrives bedre hvordan eksamen er 

sammensat. De studerende har således en forventning om, at der bruges en eksakt eksa-

minationstid på hvert af de to elementer. Carsten Willemoes oplyste at der ikke er tale om 

en eksakt opdeling, og at eksamen omfatter begge elementer, men ikke i et forud fastlagt 

indbyrdes forhold. Carsten Willemoes taler med fagansvarlig om, hvordan dette kan tyde-

liggøres for de studerende 
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For HA(jur.) var følgende fag tre fremsendt: 

- Arbejdsret: Der er kommet ny lærebog i faget. 

- PAMPAL: Et gammelt fag, der ikke har været udbudt siden 2015. 

- Told- og afgiftsret: Der er lavet en mindre ændring i fagets kvalifikationsbeskri-

velse. Der er yderligere blevet udpeget én fagansvarlig for faget. 

 

Fagene blev godkendt af studienævnet. 

 

For cand.merc.(jur.) var fremsendt fire fag: 

- Arbejdsret: Der er kommet ny lærebog i faget. 

- Corporate Finance Regulering: Målbeskrivelsen er flyttet fra eksamensoplysnin-

gerne til kvalifikationsbeskrivelsen. 

- Masterclass i juridisk analyse: Få indholdsmæssige ændringer. 

- Projektorienteret forløb: Muligheden for at tage 10 ECTS projektorienteret forløb 

udgår, da ingen studerende benytter sig af dette. Derudover præciseres kvalifika-

tionsbeskrivelsen, så det bliver mere klart for de studerende, hvad der forventes 

af et praktikforløb. 

Slutteligt fastsættes en fast afleveringsdato for eksamensopgaven den 10. januar i 

Wiseflow, således at der kan foretages elektronisk plagieringskontrol, bedøm-

melse og karaktergivning. Studerende, der afslutter opholdet op til eller efter den 

10. januar, kan få udsætte af afleveringsfristen ved henvendelse til studieadmini-

strationen. 

 

Ovenstående ændringer på cand.merc.(jur.) blev godkendt af studienævnet. 

 

 

Ad 4. Ændring af studieordning på cand.merc.(jur.) 

Som bilag til punktet havde studienævnet fået indstilling til ændring af cand.merc.(jur.)-

studieordningen samt et udkast til en kursusbeskrivelse for det nye fag Seminar i finan-

sielle markeder. 

 

Carsten Willemoes oplyste, at det erhvervsøkonomiske forudsætningsfag Rapport i finan-

siel ledelse udgår af fagudbuddet under Økonomisk Institut. Faget er sammen med Pri-

vatøkonomi en forudsætning for, at studerende kan vælge de erhvervsøkonomiske specia-

liseringsfag Financial Accounting I og II og Securities Markets. Økonomisk Institut har 

foreslået, at Rapport i finansiel ledelse med virkning fra efteråret 2019 erstattes af faget 

Seminar i finansielle markeder, der vil give de studerende de fornødne kompetencer til at 

følge de nævnte specialiseringer på 2. semester. 

 

Økonomisk Institut har ved samme lejlighed foreslået, at Financial Accounting I og II er-

stattes af Corporate Valuation som erhvervsøkonomisk specialiseringsfag. Da Carsten 

Willemoes ikke ønsker at afskære studerende, der allerede har søgt om optagelse på kan-

didatuddannelsen fra at vælge Finacial Accounting I og II som specialiseringsfag foreslog 
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han, at Corporate Valuation først erstatter Financial Accounting I og II som erhvervsøko-

nomisk specialiseringsfag i 2021 og udbydes sideløbende hermed i 2020. 

Studienævnet godkendt ændringerne til cand.merc.(jur.)-studieordningen. 

 

 

Ad 5. Undervisningsevaluering E18 

Som bilag til punktet havde studienævnet fået fremsendt en aggregeret rapport med re-

sultater fra undervisningsevalueringen i efteråret 2018 samt principperne for evaluering 

på Juridisk Institut. Yderligere var fremsendt en oversigt over svarprocenter på 1. år i en 

treårig periode. 

  

Carsten Willemoes oplyste, at fag med gul status, samlet udbytte mellem 3,2 og 3,7, kom-

mer på en observationsliste, hvor de holdes under opsyn over tid. Ved rød status, samlet 

udbytte under 3,2, skal der handles, og de fagansvarlige skal melde tilbage til studiele-

derne, hvorledes de vil rette op på evalueringerne fremadrettet. 

 

Der er i efteråret 2018 i alt 18 fag i gult og 8 fag, der går i rød (af i alt 76 evaluerede fag). 

Der vil blive lavet en gennemgang af tilbagemeldinger på de røde fag senere i forårsseme-

steret, når studielederne har været i dialog med de fagansvarlige.  

 

For så vidt angår svarprocenterne på 1. år ses en fremgang fra 2016 til 2018. Dette skyldes 

formentlig både notifikationer via Blackboard, samt at studenterrepræsentanter fra stu-

dienævnet har været ude på forelæsninger og fortælle om evalueringerne. Marie Dall op-

lyste, at de studenterrepræsentanterne også fortsat vil sprede budskabet blandt deres 

medstuderende. Det skal besluttes, hvilke årgange, der skal informeres på. 

 

De studerende opfordrede til, at der afsættes tid i starten af en forelæsning til besvarelse 

af evalueringerne, og Carsten Willemoes bekræftede, at instituttet allerede henstiller til 

underviserne at gøre dette. 

 

Carsten Willemoes oplyste videre, at det fra foråret 2019 vil være den fagansvarlige, der 

får til ansvar at tilpasse evalueringsperioden for de enkelte fag. Men denne nye procedure 

bør det kunne undgås, at evalueringsskemaer sendes ud i ferieperioder, efter undervisnin-

gens afslutning eller på andre uhensigtsmæssige tidspunkter. Carsten Willemoes kunne 

ikke svare på undervisernes spørgsmål vedr. den enkelte undervisers fortsatte mulighed 

for at tilføje egne spørgsmål til evalueringsskemaerne, og dette vil blive undersøgt nær-

mere. 

 

Marie Dall fortalte afslutningsvist, at der er blevet uddelt evalueringsskemaer i papirform 

på et bachelorfag, hvilket fortsat er uhensigtsmæssigt. Desuden kommer der ikke påmin-

delser fra alle fag via Blackboard.  
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Ad 6. Feedback efter eksamen 

Carsten Willemoes orienterede om, at Instituttet har drøftet de studerendes muligheder 

for feedback i forbindelse med eksamen. Spørgsmålet er blevet rejst på baggrund af de 

mange henvendelser, der kommer efter eksamen i de store bachelorfag, hvor undervi-

serne ikke har ressourcer til at give mange studerende en begrundelse for deres eksa-

menskarakterer. 

 

Studerende har ikke krav på individuel feedback efter eksamen, og der vil blive udarbej-

det en vejledning om dette til studieportalen. Her skal også fastlægges en bredere defini-

tion af feedback, der inkluderer mere end bare 1-til-1 tilbagemeldinger på eksamen, her-

under rettevejledninger, fælles opsamling på eksamen mv.  

 

I tilfælde hvor studerende ønsker at klage over en eksamenskarakter, vil der stadig være 

mulighed for at kontakte underviser for en snak om eksamen. 

 

 

Ad 7. Evaluering af RUS-forløb 2018 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

 

Ad 8. Meddelelser 

Carsten Willemoes orienterede om nedenstående punkter: 

 

8.1. Klage over eksamensform 

Juridisk Institut har modtaget en klage over afviklingen af eksamen i et kursusfag, hvor 

eksamensspørgsmål er blevet udleveret i stedet for trukket af de studerende selv. Studie-

lederen har talt med den fagansvarlige, og den korrekte procedure, hvor det er den stude-

rende, der trækker et spørgsmål eller case, vil blive fulgt fremover. 

 

8.2. Overlap mellem eksamensperioden og semesterstart vinteren 2019 

Der har i januar været overlap mellem de sidste mundtlige eksamener og undervisnings-

start i uge 5. Instituttet er opmærksom på problemstillingen, og har underrettet de admi-

nistrative enheder på BSS der står for planlægning af undervisning og eksamen. Det er 

derfor instituttets forventning at et sådan overlap ikke gentages. 

 

 

Ad 9. Eventuelt 

9.1. Dagsordener til studienævnsmøder 

Line Egtoft Jensen meddelte, at dagsordener ofte bruges til forberedende diskussioner i 

forskellige studenterpolitiske fora, hvorfor der er behov for at dagsordener sendes ud 

mere end 4 dage før mødedatoerne som beskrevet i forretningsordenen. 

 

Studienævnssupporteren oplyste, at dagsordener tilstræbes udsendt en uge før mødedato-

erne. 
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9.2. Information fra Uddannelsesforum 

Marie Dall efterspurgte mere information fra Uddannelsesforum. Carsten Willemoes be-

kræftede, at relevante emner fra møderne i Uddannelsesforum vil blive taget med som 

meddelelsespunkter på fremtidige studienævnsmøder. 
 

9.3. Dumpeprocenter i Familie- og arveret 

Marie Dall oplyste, at 66 % af de studerende, der deltog i reeksamen i Familie- og arveret i 

februar 2019 ikke bestod, og hun efterspurgte en forklaring på dette. Det blev samtidig 

bemærket, at omgængerundervisningen er blevet afskaffet, hvilket yderligere forringer de 

studerendes muligheder for at bestå faget. 

 

Line Bang Petersen bemærkede, at der i efteråret 2018 har været en kraftig markedsføring 

fra manduktionsfirmaer, og spurgte om dette kan have haft indflydelse på de studerendes 

resultater ved eksamen. Marie Dall vil gå videre med at se på dette forhold, og studienæv-

net aftalte at tage emnet op på et senere møde. 

 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 11.45. 

 

 

 

Studieleder Carsten Willemoes Jørgensen 

/Ida Ravn Eriksen, referent 


