Referat af konstituerende møde i Juridisk Studienævn 2019

Tid: 4. februar 2019, kl. 11-12
Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Juridisk Studienævn

Til stede
Professor Malene Kerzel (studieleder og formand), 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

Dato: 21. februar 2019

Ikke til stede
Studerende Bertram Ditlev Petersen
Desuden deltog
Studienævnssupporter Ida Ravn Eriksen (referent), institutsekretær Line Bang Petersen

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af studienævnsformand og stedfortræder
3. Orientering om studienævnets arbejde
4. Valg af næstformand
5. Nedsættelse af dispensationsudvalg
6. Nedsættelse af kvote 2-udvalg
7. Valg af studenterrepræsentanter til Institutforum
8. Eventuelt

Uddannelseskvalitet og
Studienævnsbetjening
Aarhus BSS
Tåsingegade 3, bygn. 1443
8000 Aarhus C
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Ad 2. Valg af studienævnsformand og stedfortræder
Malene Kerzel blev valgt som studienævnsformand og Carsten Willemoes Jørgensen som
stedfortræder herfor.

Ad 3. Orientering om studienævnets arbejde
Med udgangspunkt i den fremsendt forretningsorden orienterende Malene Kerzel om studienævnets arbejde, der overordnet set omhandler tilrettelæggelse, gennemførsel og udvikling af uddannelserne. Dette udmønter sig blandt andet i arbejdet med studieordninger, kursuskatalog samt evaluering af undervisningen.
Studienævnet har desuden til opgave at behandle ansøgninger om dispensation og merit,
men disse er i nogen grad delegeret til underudvalg.
Dagsorden og bilag udarbejdes af studelederne og næstformanden sammen med studienævnssupporterne.

Ad 4. Valg af næstformand
Studenterrepræsentanterne Marie Dall og Line Egtoft Jensen blev valgt som næstformænd i studienævnet. De studerende deler posten, således at Line Egtoft Jensen deltager
i arbejdet med udarbejdelse af dagsordener forud for studienævnsmøderne, og Marie Dall
indtræder som medlem af Aarhus BSS Uddannelsesforum.

Ad 5. Nedsættelse af dispensationsudvalg
Dispensationsudvalget består af to VIP-repræsentanter samt to studenterrepræsentanter.
Yderligere deltager sagsbehandlere for de tre uddannelser samt en studievejleder på møderne. Aarhus BSS Uddannelsesforum har udarbejdet en delegationsskrivelse for behandling af dispensationer og forhåndsgodkendelser, hvilken var fremsendt til studienævnets
medlemmer forud for mødet.
Helle Bødker Madsen og Carsten Willemoes Jørgensen blev genvalgt som VIP-repræsentanter, og Helle Bødker Madsen fortsætter som formand. Som studenterrepræsentanter
valgtes Anders Krojgaard Lund og Kasper Sørensen.
Malene Kerzel understregede, at alle studienævnsmedlemmer har tavshedspligt i forbindelse med behandling af dispensationssager, og de studerende skal være særligt opmærksomme på habilitetsproblemer.

Side 2/3

Ad 6. Nedsættelse af kvote 2-udvalg
Dennis Ramsdahl Jensen og Susanne Karstoft blev valgt til at fortsætte som VIP-repræsentanter i optagelsesudvalget, der behandler kvote 2-ansøgninger, i tilfælde hvor der
ikke kan udregnes et fagsnit på almindelig vis. Bertram Ditlev Petersen og Christian Pedersen blev valgt som nye studenterrepræsentanter.

Ad 7. Valg af studenterrepræsentanter til Institutforum
Det er i vedtægterne for Aarhus Universitet fastsat, at der på hvert institut skal nedsættes
institutfora med repræsentanter for videnskabeligt- og teknisk-administrativt personale
samt studerende. Der afholdes som minimum to årlige møder.
Marie Dall og Christian Pedersen blev valgt som studenterrepræsentanter til Institutforum.

Ad 8. Eventuelt
Der var ingen punkter til eventuelt.

Mødet sluttede kl. 11.30.

Studieleder Malene Kerzel
/Ida Ravn Eriksen, referent
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