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

Ad 2. Ansøgninger, dispensationer og klager
Punktet blev behandlet for lukkede døre.

Ad 3. Godkendelse af fag og pensum til E19
Som bilag til punktet havde studienævnet fået tilsendt en række opdaterede kursusbeskrivelser til efterårssemesteret 2019. Studielederne gennemgik de fremsendte dokumenter.
Malene Kerzel orienterede om nedenstående fag:
Prison Regulation and Criminology: Nyt fag, der i høj grad benytter sig af IT-læringsaktiviteter og gruppearbejde, hvorfor der kun udbydes 20 pladser. De studerende skal opfylde en række forudsætningsaktiviteter for at kunne deltage i den ordinære eksamen, og der blev fra studenterside efterspurgt en kort besked om dette i semesterplanen og på oversigten over fagklynger. Faget blev godkendt til cand.jur.
Carsten Willemoes oplyste, at der på HA(jur.) og cand.merc.(jur.) har været tradition
for at skriftlige stedprøver kan ændres til en mundtlig eksamen, såfremt der er under
10 studerende tilmeldte. Det er dog fra dekanatet blevet indskærpet, at de studerende
på forhånd skal kende de gældende eksamensformer, hvorfor dette ikke længere kan
stå som en potentiel mulighed i studieordningen. Der vil således blive formelt ændret
i reeksamensformerne i følgende fag, og det vil blive noteret i de enkelte fagbeskrivelser, at reeksamen altid er mundtlig: Told- og afgiftsret, Moms- og afgiftsret samt Arbejdsret på både bachelor- og kandidatniveau.
Det blev fra studenterside påpeget, at mundtlige eksamener ofte giver højere karakterer, og det skal sikres, at sværhedsgraden i de forskellige udprøvningsformer holdes
på samme niveau. Malene Kerzel og Carsten Willemoes bekræftede, at instituttet er
opmærksomme på dette, og at der vil blive holdt øje med, om de studerende fremadrettet vil springe over den ordinære skriftlige prøve for at gå direkte til mundtlig eksamen. Studienævnet godkendte de ændrede reeksamensformer.
Climate Law: Winter school fag, der udbydes til udvekslingsstuderende. Eksamensformen ændres, og der indføres en forudsætningsaktivitet, multiple choice-test, for
deltagelse i den afsluttende eksamen. Faget blev godkendt.
Seminar i finansielle markeder: Nyt fag, der udbydes på cand.merc.(jur.) som en del
af finansierings-pakken. Der samarbejdes med Institut for Økonomi om en mere permanent fremtidig løsning. Faget blev godkendt.
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Transfer Pricing: Nyt valgfag, der udbydes til cand.merc.(jur.) og cand.jur. Malene
Kerzel oplyste, at Erhvervs- og selskabsbeskatning også bør være en faglig forudsætning for cand.jur.-studerende, og dette vil blive indskrevet i kursusbeskrivelsen. Faget
blev herefter godkendt af studienævnet.

Ad 4. Opfølgning på undervisningsevaluering E18
Som beskrevet i principperne for undervisningsevaluering på Juridisk Institut, har
studielederne taget kontakt til fagansvarlige og undervisere i fag med samlet udbytte
under 3,2 – rød status. De pågældende er blevet bedt om at redegøre for deres fag,
herunder hvad der har fungeret, og hvad der har lykkedes mindre godt, samt hvilke
tiltag der vil blive taget for at rette op på kvaliteten.
Malene Kerzel redegjorde for, at tre fag på cand.jur.-uddannelsen var gået i rød, og
der var kommet tilbagemeldinger fra de fagansvarlige. I ét fag vil der blive iværksat
nye mindre tiltag til ændring af undervisningen, og afleveringen af øvelsesopgaver vil
blive koordineret med andre fag. Det blev nævnt, at der i pågældende fag ikke er sammenhæng mellem forelæsninger og holdundervisning, og studielederen vil se nærmere på dette forhold. Det blev fra studenterside forslået at oprette en mindre fokusgruppe, der kan komme med forslag til en eventuel gentænkning af faget og undervisningen.
I de resterende to fag vil der fremadrettet blive anvendt en ny lærebog, og der vil blive
mindre gruppearbejde samt indlagt små tests undervejs. Der vil yderligere blive foretaget en midtvejsevaluering i fagene.
Carsten Willemoes oplyste, at ét fag på cand.merc.(jur.) er gået i rød, da der har været
noget usikkerhed om format og eksamensform. Faget undervises af et nyt underviserteam, og det forventes at køre bedre ved næste udbud.
Der blev afslutningsvist fra studenterside opfordret til, at undervisere på fag med meget lave svarprocenter bliver adviseret, således at der kan gøres en ekstra indsat for at
høje svarprocenten i det kommende semester. Malene Kerzel tog forslaget til efterretning.

Ad 5 Ændring af forretningsorden
På foregående møde drøftede studienævnet tidpunkt for offentliggørelse og udsendelse af dagsorden. Ifølge AUs standardforretningsorden for studienævn § 8, stk. 2
skal dagsordenen udsendes senest 4 dage før mødedagen.

Side 3/4

Malene Kerzel foreslog, at standardforretningsordenen tilpasses til Juridisk Studienævn, og at § 8, stk. 2 ændres til ”Senest en uge inden hver ordinær mødedag udsender formanden en dagsorden eller aflysning til medlemmerne”. Studienævnet godkendte den ændrede forretningsorden.

Ad 6. Evaluering af RUS-forløb 2018
Der er blevet evalueret på RUS-forløbene fra efteråret 2018, og studielederne informerede kort om rapporternes hovedkonklusioner.
På bacheloruddannelsen i jura har der været positive tilbagemeldinger med ros til
både tutorer og arrangementer. Der har ikke været meldinger om problemer med
RUS-ugens aktiviteter eller klager over alkohol. Marie Dall er blevet ansat som en af
to nye RUS-sekretærer i 2019, og overvejelser går på at lægge mere fokus på inkluderende aktiviteter, der ikke nødvendigvis indbefatter fest og alkohol.
Evalueringerne fra RUS-forløbet på HA(jur.) har også været positive. Arrangementerne afholdes sammen med HA, og der har under introduktionen til økonomiske institutter været fokuseret primært på det erhvervsøkonomiske område. Der vil fra
2019 derfor blive lavet en særskilt introduktion for HA(jur.), der i højere grad favner
det tværfagligt aspekt.

Ad 7. Eventuelt
7.1. Opfølgning på møder i Uddannelsesforum
Studienævnet aftalte at punktet vil blive en fast del af dagsordenen fremadrettet. Marie Dall, der er næstformand i Uddannelsesforum, vil stå for at orientere om relevante
emner, der er blevet drøftet i det tværgående forum.
7.2. Folkeret og EU-ret
Carsten Willemoes har talt med den fagansvarlige om afvikling af eksamen. Der er
blevet koordineret med eksaminatorerne, således at alle studerende sikres den
samme fordeling mellem eksamination i synopsen og eksamination i det generelle
pensum.
7.3. Udskiftning i studienævnet
Anders Krojgaard Lund meddelte, at han forlader studienævnet på grund af nyt fuldtidsarbejde. Der er ingen suppleanter på erhvervsøkonomi-erhvervsret, hvorfor der
ikke vil komme en ny studenterrepræsentant herfra. Christian Pedersen overtager
pladsen i dispensationsudvalget pr. 1. maj.

Mødet sluttede kl. 11
Studienævnsformand Malene Kerzel /Ida Ravn Eriksen, referent
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