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Referat af 9. møde i Juridisk Studienævn 2019 

 Tid: 11. december 2019, kl. 10-11 

Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 

 

 

Til stede 

Professor Malene Kerzel (studieleder og formand), professor Helle Bødker Madsen, pro-

fessor Valdemar Smith, professor Birgit Liin, studerende Marie Dall (næstformand), stu-

derende Bertram Ditlev Petersen 

 

 

Ikke til stede 

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

(studieleder), studerende Kasper Sørensen, studerende Christian Pedersen, studerende 

Line Egtoft Jensen (næstformand) 

 

 

Desuden deltog 

Studienævnssupporter Ida Ravn Eriksen (referent), studienævnssupporter Hanne Falsig, 

sagsbehandlere Stine Koudal Fisker og Kristina Birk T. Kristiansen, institutsekretær Line 

Bang Petersen, studerende Sandra Jytte Jeggesen 

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Ansøgninger, dispensationer og klager 

3. 5-årlig uddannelsesevaluering på jura 

4. Eventuelt 
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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. 

 

På foranledning af en henvendelse, besluttede studienævnet, at studerende, der besidder 

posten som formand eller næstformand i Studenterrådet på Aarhus Universitet vil kunne 

få nedsat studieaktivitetskravet efter en konkret ansøgning.  

 

 

Ad 3. 5-årlig uddannelsesevaluering på jura 

Som bilag til punktet havde studienævnet fået fremsendt udkast til referat og handleplan 

fra den 5-årlige uddannelsesevaluering på jura. Den endelige godkendelse af dokumen-

terne afventer forsat dekanatet.  

 

Malene Kerzel oplyste, at mødet blev afholdt den 13. september med deltagelse af blandt 

andet en række eksterne og interne eksperter, prodekanen, studielederen samt institut- 

og viceinstitutlederne. Forud for mødet var der skrevet en selvevalueringsrapport og en 

institutlederredegørelse.  

 

Studielederen fremhævede nedenstående drøftelser fra evalueringsmødet: 

 

Stress blandt studerende 

Mødedeltagerne talte om stress blandt studerende. Den deltagende studenterrepræsen-

tant oplyste, at noget af det pres, de studerende føler, stammer fra instruktorerne, der bi-

drager til at højne forventningspresset om f.eks. høje karakterer.  

 

Birgit Liin gjorde opmærksom på, at ovenstående er udtryk for én studerendes oplevelse, 

og der kan være brug for en mere dybdegående undersøgelse af instruktorerne, før der 

kan drages konklusion på deres indflydelse. Malene Kerzel meddelte, at tanken er at 

drøfte forholdet med de fagansvarlige, der herefter kan få problemstillingen italesat over 

for instruktorerne. 

 

Faglig trivsel og relation til arbejdsmarkedet 

Indikatoren for faglig trivsel på kandidaten går i grøn, men alligevel angiver en del af di-

mittenderne, at der ikke er overensstemmelse med det, de har lært på uddannelsen, og på 

hvad der efterspørges på arbejdspladserne. Dekanatet har problematiseret dette forhold. 

Malene Kerzel redegjorde for sin opfattelse, hvorefter der kan være flere årsager til den af 

dimittenderne angivne manglende overensstemmelse, som ikke nødvendigvis udgår et 

problem. Det store udbud af valgfag på uddannelsen gør f.eks., at den valgte faglige profil 

ikke altid vil match det job, som dimittender får efter endt uddannelse. 
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Marie Dall supplerede, at ovenstående formentlig også hænger sammen med, at arbejds-

formen på arbejdsmarkedet er anderledes, hvorfor dimittender ikke nødvendigvis svarer 

på spørgsmålet ud fra en vurdering af manglende faglige kompetencer.  

 

Birgit Liin understregede, at universitetets opgave er at sørge for dimittendernes kerne-

faglighed, hvilket også efterspørges af Danske Advokater. De branchespecifikke kompe-

tencer må arbejdspladserne selv stå for at lære sine nyansatte.  

 

Valgfag på kandidatuddannelsen 

Prodekanen efterlyste på evalueringsmødet en kortlægning af, hvordan det brede valg-

fagsudbud på cand.jur. hænger sammen med den overordnede kompetenceprofil på ud-

dannelsen. Instituttet og studienævnet skal i foråret arbejde på at beskrive denne sam-

menhæng.  

 

Styrkelse af de metodiske kompetencer 

Mødedeltagerne drøftede vigtigheden af at give de studerende en stærk metodisk ballast, 

der kan integreres i de forskellige fag på uddannelsen. Instituttet arbejder pt. med at ud-

vikle bacheloruddannelsen bl.a. med fokus på de metodiske kompetencer, og studienæv-

net vil blive inddraget i arbejdet i løbet af det kommende år.  

 

Førsteårsfrafald 

Førsteårsfrafaldet på bacheloruddannelsen er over de sidste år steget fra et stabilt niveau 

på ca. 13 % til ca. 20 % i 2017 og 2018. Studienævnet skal derfor arbejde med tiltag, der 

kan vende denne udvikling.  

 

Studienævnet drøftede kort muligheden for at danne læsegrupper via UniHelpr, som har 

være brugt med succes på andre studier på BSS, udfordringen med dumpeprocenten i Fa-

milie- og arveret, samt hvorvidt der skal arbejdes mere med forventningsafstemning med 

potentielle studerende via U-Days, Åbent Universitet og lignende.  

 

Studiemiljø 

Mødedeltagerne diskuterede valgfriheden på kandidatuddannelsen og dennes påvirkning 

af studiemiljøet. Studielederen anførte, at selv om særskilte undersøgelser viser, at EU 

Business Law scorer højt vedr. studie- og fagmiljø, kunne det se ud som om, at valgfrihe-

den vægter højere for de studerende. Bertram Ditlev Petersen opfordrede til at fremhæve 

de mange frivillige foreninger, der kan bidrage til større socialt tilhørsforhold på studiet. 

 

Valdemar Smith bemærkede, at der er meget lav svarprocent på spørgsmål om studiemil-

jøet, hvorfor der kan drages tvivl om validiteten af undersøgelsen. Der bør derfor laves 

yderligere undersøgelser af tallene.  

 

Der var ikke yderligere kommentarer fra studienævnet til referat og handleplan fra ud-

dannelsesevalueringen.  
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Ad 4. Eventuelt.  

4.1 Orientering fra Uddannelsesforum 

Marie Dall orienterede om seneste møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum, der blev af-

holdt den 3. december: 

 

- Prodekanen har taget studienævnenes kommentarer vedr. projektorienteret for-

løb til efterretning, og der er præsenteret en ny model, som Juridisk Studienævn 

skal tage stilling til på næstkommende møde. Malene Kerzel supplerede, at stu-

dienævnet i samme ombæring skal gennemgå læringsmålene for projektoriente-

ret forløb.  

- Uddannelsesforum drøftede yderligere udviklingen i antallet af klagesager på fa-

kultetet. 

 

4.2 Næste møde 

Studienævnssupporteren sender snarest en doodle ud med henblik for at få fastlagt en 

mødedato i januar. 

 

Marie Dall foreslog, at studienævnet på næste møde drøfter fysiske forhold i forbindelse 

med undervisning og eksamen for studerende med fysiske funktionsnedsættelser. Malene 

Kerzel oplyste, at emnet har været drøftet på et nyligt møde med Dekanen, hvor det blev 

aftalt, at institutsekretariatslederen på Juridisk Institut sammen med administrations-

chefen på BSS skal se nærmere på dette. 

 

4.3 Campus 2.0 

Malene Kerzel orienterede afslutningsvist om planerne for campus 2.0, hvor det nu er 

fastlagt, at der vil komme auditorier med plads til 800 og 400 studerende. Det skulle be-

tyde, at fremtidig undervisning på Aarhus BSS kan holdes inden for tidsrummet 8 til 16.  

 

Universitetet påtænker yderligere at oprette en såkaldt eksamensfabrik, hvilket er en byg-

ning specielt indrettet til afholdelse af skriftlige stedprøver for et stort antal studerende. 

Projektet forventes realiseret i løbet af de nærmeste år.  

 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 11. 

 

Studienævnsformand Malene Kerzel  

/ Ida Ravn Eriksen, referent 


