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Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Kasper Sørensen ønskede en drøftelse af pensum i Strafferet og straffeproces tilføjet dagsordenens punkt 5, og studienævnet godkendte denne ændring.

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

Ad 3. Årlig status 2019 på Master i skat og HA(jur.) og cand.merc.(jur.)
Som bilag til punktet havde studienævnet fået tilsendt sagsfremstillinger, datarapporter
for uddannelserne samt en sammenligning af indikatorer i perioden 2017-2019.
Malene Kerzel oplyste indledningsvist, at jurauddannelsen i efteråret skal gennem den
5-årlige uddannelsesevaluering, hvorfor der ikke afholdes statusmøde dette forår. Studienævnet vil senere blive involveret i arbejdet forud for uddannelsesevalueringen.
Prodekanen for uddannelse afholder årlige statusmøder på alle uddannelser, hvor kvalitetsarbejdet drøftes via en række indikatorer herunder frafald, forskningsbasering, studieintensitet og dimittendledighed.
Der afholdes statusmøde på Masteruddannelsen i skat den 29. maj, og Dennis Ramsdahl
orienterede kort om uddannelsens opbygning og de særlige forhold, der gør sig gældende
på uddannelsen. Tidligere tog de studerende typisk hele uddannelsen over en periode på
3 år, men i dag tilmelder de sig enkelte fag over en længere periode. Udbuddet tilpasses
denne nye tendens. Undervisningen afholdes i Odense, og deltagerne kommer fra hele
landet - ofte med beskæftigelse hos Skat.
Der er på Master i skat grøn status på alle tilgængelige indikatorer. Dog findes kun resultater på tre af i alt 9 indikatorer grundet meget lave svarprocenter fra de studerende. I
forbindelse med undervisningsevalueringen skyldes dette en fejl i perioden for evalueringsskemaer i efteråret 2018, hvor de studerende først fik adgang lang tid efter undervisningen var afsluttet. Der forventes bedre svarprocenter og dermed mulighed for en bedre
dialog næste år.
Carsten Willemoes orienterede om de fremsendte rapporter for HA- og cand.merc.(jur.)
med fokus på de gule indikatorer.
På HA(jur.) er førsteårsfrafaldet steget en del siden sidste år. Det vides ikke, hvad der har
forårsaget denne stigning, men generelt ses et større frafald på årgange med mange studerende, der er kommet ind med studiet som anden prioritet. Der blev fra studenterside
spurgt til, hvornår de studerende falder fra studiet, og om der kan være en sammenhæng
med introduktionen af de mere tal-tunge fag på 2. semester? Carsten Willemoes vil undersøge dette forhold nærmere. Det blev yderligere nævnt, at nogle studerende kan være i

Side 2/5

tvivl om fokus og tilhørsforhold på en tværfaglig uddannelse, hvilket kan bevirke et større
frafald.
Der er fra universitetets side stor fokus på VIP/DVIP-ratioen, som på både HA(jur.) og
cand.merc.(jur.) går i gul. Der er dog på Juridisk Institut lagt en strategi for brugen af eksterne undervisere, der særligt på kandidatdelen er relevant grundet den mere praksisnære
tilgang til undervisningen. Malene Kerzel supplerede, at VIP/DVIP-ratioen har været
drøftet i studielederkredsen, og at der, trods flere ønsker om det modsatte, er blevet fastsat en fælles lav tærskel for, hvornår indikatoren går i gul og rød på tværs af BSS.
Studienævnet bakkede op om instituttets strategi for brug af en høj andel eksterne undervisere på kandidatuddannelserne.
Afslutningsvist nævnte Carsten Willemoes studieintensiteten, der ligger i underkanten af
grænseværdien for grøn: 37 timers ugentligt arbejde i forbindelse med studiet. Malene
Kerzel oplyste videre, at studienævnet på næste møde skal have en mere overordnet drøftelse af relevansen af denne indikator. Line Egtoft Jensen gjorde opmærksom på, at de
studerende på 6. semester af bacheloruddannelsen i jura maksimalt kan angive 37 timers
studiearbejde, da der kun måles på Udvidet formueret, der med 30 ECTS fylder hele semesteret. Malene Kerzel vil tage denne oplysning med videre til de ansvarlige.
Studienævnet drøftede kort de tilgængelige tal for bruttoledighed, og det vil på statusmøderne blive afklaret med prodekanen, hvorvidt der er blevet tilkøbt yderligere oplysninger
fra Danmarks Statistik.

Ad 4. Praksis for godkendelse af pensum
Malene Kerzel orienterede om praksis for godkendelse af pensum til kursusfag på kandidatniveau, hvor pensumændringer for nuværende angiveligt ikke håndteres på samme
måde på alle fag. Malene Kerzel anførte videre, at studienævnet ikke nødvendigvis har de
fornødne forudsætninger for at vurdere, om pensum i et givent fag er det rigtige, og at den
fagansvarlige må være nærmeste til at vurdere dette. På den baggrund foreslog Malene
Kerzel en ny procedure for godkendelse af pensum på kursusfag: Der vil i alle kursusbeskrivelser blive tilføjet information om den overordnede pensumramme, som er fastlagt i
studieordningen for cand.jur. Det konkrete pensum i de enkelte fag vil herefter kun skulle
til godkendelse i studienævnet, hvis det afviger fra rammen.
Marie Dall udtrykte betænkelighed ved forslaget, da hun ønsker, at studienævnet fortsat
skal føre et vis opsyn med pensumændringer, skift af lærebøger eller andre forhold, der
ikke er hensigtsmæssige for de studerende. Afledt heraf talte studienævnet kort om, hvorvidt der overordnet bør ses på principperne for udvælgelse af pensum både i forhold til
faglige hensyn og hensynet til de studerende.
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Som svar til Marie Dall foreslog Malene Kerzel en alternativ – og lempeligere - model,
hvor studienævnet forsat skal informeres om og godkende nye lærebøger til kursusfag.
Hvis der blot er tale om nye udgaver af eksisterende lærebøger, og hvis pensumrammen
overholdes, skal studienævnet ikke involveres.
Studienævnet godkendte ovenstående forslag, og pensumrammen vil blive indskrevet i
alle kursusbeskrivelser gældende fra efterårssemesteret 2019 og frem.

Ad 5. Meddelelser
Studienævnsmedlemmerne blev orienteret om nedenstående punkter:
5.1 Nyt fra Uddannelsesforum
Marie Dall orienterede om seneste møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum, der blev afholdt den 12. april. På mødet drøftede deltagerne blandt andet:
 Procedure for undervisningsevaluering: Tidligere skulle den enkelte underviser
selv tilpasse perioden for evaluering, hvilket har givet problemer særligt ved eksterne undervisere. Fremadrettet ligger opgaven hos den fagansvarlige. Det bemærkes, at jura fortsat har de laveste svarprocenter på fakultetet.
 Studietrivsel: CUL har udarbejdet en rapport med kortlægning af årsager til
stress blandt studerende på BSS. Rapporten skal drøftes i de enkelte studienævn
efter sommerferien.
 Frafald på bacheloruddannelser: Det er kortlagt, at 77 % af de studerende, der
stopper på en uddannelse helt forlader AU. I alt 46 % af de studerende, der forlader uddannelsernes første år, har ikke optjent ECTS.
 Dual career og iværksætteri: Jens Bundgaard præsenterede AU’s dual career og
iværksætteri-tiltag.
 Gymnasiestrategi: Per Andersen præsenterede AUs gymnasiestrategi, der sigter
mod at gøre AU til gymnasiernes foretrukne samarbejdspartner.
5.2. Oprettelse af fag i efterårssemesteret 2019
Malene Kerzel oplyste, at der har været udbudt i alt 53 fag til efterårssemesteret (inklusiv
fag på summer university. Efter tilmeldingsrunden i perioden 1. til 5. maj er i alt 10 fag
blevet aflyst på grund af for få tilmeldinger. Der åbnes op for anden tilmeldingsrunde den
13. til 14. maj. På fag med for mange tilmeldte fordeles pladserne efter anciennitet og herefter lodtrækning.
Fagklyngerne blev offentliggjort kort før tilmeldingsperioden, og Malene Kerzel understregede, at instituttet altid bestræber sig på, at få klyngerne færdige så hurtigt som overhovedet muligt.
Carsten Willemoes oplyste, at kun ét ud af fire valgfag oprettes på HA(jur.), samt at 5 ud
af 6 fag oprettes på cand.merc.(jur.).
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5.3 Drøftelse af pensum i Strafferet og straffeproces
Kasper Sørensen ønskede en drøftelse af, hvorvidt kriminologi fortsat skal være en del af
pensum i Strafferet og straffeproces. Han argumenterede, at fagelementet ikke passer ind
med det resterende pensum, samt at det ikke bør indgå som et potentielt emne i eksamen.
Malene Kerzel svarede, at de fagansvarlige sidste år, efter godkendelse i studienævnet, fik
tilføjet netop kriminologi til faget. Begrundelsen var, at kriminologien udgør en del af det
strafferetlige fagområde, ligesom det giver god mening at introducere emnet for de studerende, eftersom emnet kan vælges i forbindelse med bacheloropgaven.
Malene Kerzel anerkendte, at de fagansvarlige skal opfordres til at forbedre koblingen
mellem kriminologi og den resterende del af undervisningen i faget.

Ad 6. Eventuelt
Nedenstående blev behandlet under eventuelt:
6.1 Eksamensplan for mundtlige eksamener på bacheloruddannelsen i jura
Kasper Sørensen spurgte til det sene tidspunkt for offentliggørelse af de mundtlige eksamensplaner på jurauddannelsens 4. semester og bemærkede, at den nuværende proces
gør det svært for de studerende at forberede sig optimalt til eksamen i Folkeret og EU-ret
samt Forvaltningsret mundtlig.
Malene Kerzel vil følge op på tidsplanen for offentliggørelse af de mundtlige eksamensdatoer. Hun understregede dog, at der i planlægningen altid tages hensyn, således at studerende får en passende tidsperioden mellem de to mundtlige prøver.
6.2 Brug af alternativt pensum ved øvelsesopgaver i Udvidet formueret
Marie Dall efterspurgte mulighed for, at det alternative pensum, der forsat gælder i Udvidet formueret, også kan anvendes i forbindelse med øvelsesopgaverne. Malene Kerzel tale
med de fagansvarlige om dette.

Mødet sluttede kl. 14.30
Studienævnsformand Malene Kerzel /Ida Ravn Eriksen, referent
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