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Referat af 2. møde i Juridisk Studienævn 2020 

 Tid: 2. marts 2022, kl. 10-12 

Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 

 

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, professor Valdemar Smith, studerende Line Egtoft Jensen 

(næstformand), studerende Sandra Jytte Jeggesen, studerende Maja Troj Larsen, stude-

rende Maria Lysholt Nielsen, studerende Lars Møller Haase (næstformand) 

 

Ikke til stede 

Studerende Maja Sofie Vilstrup Gaardsvig-Kjær 

 

Desuden deltog 

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

institutsekretærer Line Bang Petersen og Cille Rose Quist, sagsbehandlere Stine Koudal 

Fisker og Kristina Birk T. Kristiansen 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Ansøgninger, dispensationer og klager 

3. Studieordningsændring for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret 

på profilen Corporate Finance 

4. Opdatering af kursusbeskrivelse for projektorienteret forløb på cand.merc.(jur.) 

5. AoL: Udvælgelse af underspørgsmål 

6. Undervisningsevaluering efteråret 2019 

7. Særligt tilrettelagt eksamen på cand.jur. 

8. Tilpasning af standardforretningsorden for studienævn 

9. Nyt emneområde til bachelorprojektet på bac.jur. 

10. Godkendelse af fagbeskrivelser til efterårssemesteret 2020 

11. Studenterinstruktorers brug af sponsorater på undervisningsslides 

12. Meddelelser 

13. 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. 

 

 

Ad 3. Studieordningsændring for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi-

erhvervsret på profilen Corporate Finance 

Som bilag til punktet var fremsendt en oversigt over ændringer i studieordningen på 

cand.merc.(jur.). 

 

Carsten Willemoes oplyste, at profilerne på uddannelsen følger fagudbuddet på erhvervs-

økonomi. Planlagte ændringer på cand.merc.-uddannelsen gør således, at der også æn-

dres på cand.merc.(jur.)-profilen Corporate Finance. Faget Securities Markets udgår på 

andet semester, og der ændres i fagtitlerne på fagene International Financial Accounting I 

og II.  

 

Studielederen oplyste yderligere, at der fremover kan forekomme adgangsbegrænsning på 

nogle af de erhvervsøkonomiske fag, hvilket er tilføjet i studieordningen. Hvis der bliver 

tilmeldt flere studerende end der er plads til, afgøres det ved lodtrækning, hvem der kan 

deltage i faget og dermed den givne profil.  

 

Gældende fra optaget i 2021 vil det være en forudsætning for optagelse på Corporate Fi-

nance-profilen, at de studerende har bestået valgfaget Investments and Corporate Fi-

nance på 5. semester på HA(jur.). Dette løser udfordringen med de studerendes faglige 

forudsætninger for at følge fag fra cand.merc. Forudsætningen skrives ind i både studie-

ordningen for HA(jur.) og cand.merc.(jur). 

 

I 2021 erstattes de erhvervsøkonomiske forudsætningsfag på 1. semester Privatøkonomi 

og Seminar i finansielle markeder og institutioner af faget Corporate Finance. 

 

Ændringerne til studieordningen på cand.merc.(jur.) blev godkendt uden yderligere kom-

mentarer. 

 

 

Ad 4. Opdatering af kursusbeskrivelse for projektorienteret forløb på 

cand.merc.(jur.) 

På studienævnsmødet den 30. januar 2020 vedtog studienævnet en fremtidig model for 

projektorienteret forløb på cand.merc.(jur.), der i hovedtræk ligner det nuværende forløb. 

På baggrund af prodekanens minimumsmodel, skal der dog foretages enkelte rettelser, og 

som bilag til punktet var fremsendt en opdateret fagbeskrivelse for projektorienteret for-

løb. 
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Carsten Willemoes redegjorde for ændringerne, der omfatter en reduktion af omfanget af 

praktikseminaret fra maksimalt 25 sider til 10-20 sider. Derudover nedsættes det kræ-

vede timeantal for forløbet, således at de studerende får bedre tid til at skrive de efterføl-

gende rapporter.  

 

Studienævnet havde en enkelt kommentar til formuleringen af kvalifikationsbeskrivelsen, 

og den opdaterede fagbeskrivelse blev herefter godkendt med virkning fra efteråret 2020. 

 

 

Ad 5. AoL: Udvælgelse af underspørgsmål 

På mødet den 30. januar 2020 tog studienævnet hul på en indledende drøftelse af Assu-

rance of Learning-projektet, der omhandler kvalitetssikring af de overordnede læringsmål 

på erhvervsøkonomi-erhvervsret. Studienævnet udvalgte i første omgang emnet metode 

som fokuspunkt, og Carsten Willemoes har efterfølende formuleret en række under-

spørgsmål, der skal sendes ud til censorerne i forbindelse med specialer og bachelorpro-

jekter. Underspørgsmålene var medsendt som bilag til punktet. 

 

Carsten Willemoes meddelte, at der er lavet i alt 5 underspørgsmål rettet mod udvælgelse 

af metode samt anvendelse af metode. Antallet af underspørgsmål er begrænset, således 

at censorerne ikke skal forholde sig til for stor en undersøgelse.  

 

Svarmulighederne vil følge den standard, der bruges ved andre evalueringer på BSS, og 

censorerne skal angive, om de er uenige, overvejende uenige, hverken/eller, overvejende 

enige eller enige i de stillede spørgsmål. Studienævnet bakkede op om dette valg.  

 

Dennis Ramsdahl foreslog, at underspørgsmålet om valg af relevant juridisk og økono-

misk metode omformuleres, således at der i stedet spørges til den retsvidenskabelig me-

tode. Carsten Willemoes noterede sig denne rettelse.  

 

Der var ikke yderligere kommentarer fra studienævnet, der således godkendte, at de frem-

sendte spørgsmål bruges i forbindelse med bedømmelse af bacheloropgaver og specialer 

fra sommeren 2020.  

 

 

Ad 6. Undervisningsevaluering efteråret 2019 

Som bilag til punktet var fremsendt principperne for evaluering på Juridisk Institut samt 

aggregerede evalueringsrapporter for uddannelserne under Juridisk Studienævn. 

 

Malene Kerzel oplyste, at evalueringerne tages op to gange årligt. Først drøftes rappor-

terne i studienævnet, og på et senere møde orienterer studielederne om de tilbagemeldin-

ger, der er kommet fra underviserne. Fag der går i gult bliver placeret på en observations-

liste, mens studielederne kontakter de fagansvarlige for fag, der går i rødt, med henblik på 

at få en skriftlig redegørelse.  
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Malene Kerzel opfordrede studenterrepræsentanterne til at udbrede budskabet om, at det 

faktisk nytter at besvare evalueringerne blandt deres medstuderende. Det er i mange til-

fælde den eneste måde instituttet kan blive opmærksom på forhold vedrørende undervis-

ningen og derved agere på dem. Studenterrepræsentanter har tidligere være ude på de 

store forelæsninger, og studielederen ser gerne at dette forstætter, da der ses højere svar-

procenterne på disse fag. Line Egtoft Jensen bekræftede, at de studerende vil fortsætte 

dette arbejde. Hun efterspurgte i den forbindelse en oversigt over, hvornår evalueringerne 

bliver afholdt, således at de korte oplæg på forelæsningerne kan planlægges bedst muligt.   

 

Studienævnet drøftede herefter de lave svarprocenter, der er på en stor del af de evalue-

rede fag. Få negative svar kan få stor betydning for et fags samlede evaluering, når der 

kun er få respondenter. Malene Kerzel oplyste, at det erfaringsvist har en positiv effekt, 

når der bliver sat tid af på selve undervisningen til evalueringerne, og dette blev bekræftet 

fra studenterside.  

 

På jura er der store udsving i svarprocenterne og den samlede score på fagene. På bac.jur. 

går et fag i rødt mens t0 går i gult. På cand.jur. går 6 fag i gult, og de relevante undervi-

sere vil blive orienteret.  

 

På HA(jur.) går tre fag i gult, mens der på cand.merc.(jur.) går et fag i rødt og to i gult. De 

relevante undervisere er ligeledes orienteret. 

 

På Master i skat går alle fag i grønt, men den fagansvarlige i et fag med meget lav svarpro-

cent er blevet kontaktet af studielederen.  

 

Tilbagemeldingerne fra underviserne vil blive drøftet på næstkommende møde i april, og 

der var ikke yderligere kommentarer til evalueringerne af efteråret 2019.  

 

 

Ad 7. Særligt tilrettelagt eksamen på cand.jur.  

Aarhus BSS Uddannelsesforum drøftede i efteråret 2019 praksis for særligt tilrettelagte 

eksamener på tværs af fakultetet. Der blev fra prodekanens side meddelt, at ansøgninger 

om særligt tilrettelagt eksamen skal behandles administrativt, samt at der ønskes en ens-

artet praksis på alle uddannelser, hvor der kun gives dispensation til særligt tilrettelagte 

eksamener i helt særlige tilfælde.  

 

På Juridisk Institut har der, på kursusfag med mundtlig prøve, været praksis for, at stude-

rende, efter ansøgning, har kunnet få en særligt tilrettelagt eksamen, hvis de stod til at 

blive studietidsforlænget. Kun hvis muligheden indskrives som fast regel i alle kursusbe-

skrivelser, kan denne praksis fortsætte jf. prodekanens udmelding. Instituttet har prote-

steret mod den nye beslutning, og henviser bl.a. til, at der fortsat er forskellig praksis for 

udbud af reeksamen på fakultetet og på de forskellige uddannelser. 
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De studerende bakkede op om, at Instituttet holder fast i praksis, og Malene Kerzel oply-

ste, at hun skal drøfte sagen med prodekanen igen på et snarligt møde. Studienævnet vil 

blive holdt orienteret om den videre udvikling i sagen. 

 

 

Ad 8. Tilpasning af standardforretningsorden for studienævn 

Som bilag til punktet var fremsendt en til Juridisk Studienævn tilpasset udgave af AUs 

standardforretningsorden for studienævn. 

 

Malene Kerzel oplyste, at de indholdsmæssige ændringer drejer sig om ændring af sted i  

§ 8, stk. 1 til Juridisk Institut samt en ændring af § 8, stk. 2, så det nu fremgår, at dagsor-

den udsendes senest 7 dage før den ordinære mødedag. 

 

Studienævnet godkendte den tilpassede forretningsorden, der træder i kraft fra 2. marts 

2020.   

 

 

Ad 9. Nyt emneområde til bachelorprojektet på bac.jur. 

Som bilag var fremsendt en indstilling fra fagansvarlig om godkendelse af nyt emneom-

råde til bachelorprojektet på bac.jur. 

 

Malene Kerzel oplyste, at der hidtil har været udbudt emner inden for 6 områder (stats-

forfatningsret, forvaltningsret, folkeret og EU-ret, strafferet, kriminologi samt familie- og 

arveret). Som følge af ændringerne i studieordningen i 2018 hvor Folkeret og internatio-

nal menneskerettigheder blev et selvstændigt fag, ønskes listen med bacheloremner udvi-

det til også at afspejle dette. Der foreslås derfor et nyt separat emne i folkeret og internati-

onale menneskerettigheder stillet af de fagansvarlige på faget. 

 

Der blev fra studenterside udtrykt tilfredshed med forslaget, og der blev spurgt til be-

grænsningen af studerende, der pt. er på 75 pr. emne. Malene Kerzel svarende, at dette 

antal formentlig vil blive sat ned, men at hun ikke kender det præcise antal for efteråret 

2020. Hun oplyste videre, at der vil blive koordineret mellem fx menneskeret og statsret, 

så der ikke kommer overlap.  

 

Studienævnet godkendte det nye emne uden yderligere kommentarer. 

 

 

Ad 10. Godkendelse af fagbeskrivelser til efterårssemesteret 2020 

Som bilag til punktet var fremsendt nye og opdaterede fagbeskriveler til efterårssemeste-

ret 2020. Malene Kerzel gennemgik bilagene. 

 

For bac.jur. var fremsendt nedenstående fag. 
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Forvaltningsret 1 

Pensum ændres således at de tre lærebøger bliver pensum i deres helhed. Der skæres til-

svarende i materialesamlingerne, så der ikke kommer pensumforøgelse. Ændringen blev 

godkendt af studienævnet. 

 

Retssociologi og Retshistorie:  

Fagene udbydes for første gang som valgfag på 5. semester i efteråret 20, og der vil i begge 

fag blive udbudt både forelæsninger og holdundervisning.  

Der vil yderligere blive indført en deltagerbegrænsning på ca. 200 på hvert fag, således at 

der kommer en ligelig fordeling af studerende, hvilket er vigtigt med det nye planlæg-

ningssystem, der skal indføres på AU. Hvis der er for mange studerende på fagene, vil de 

blive fordelt ved lodtrækning. I Retshistorie kommer der en ny lærebog. 

Begge fag blev godkendt af studienævnet. 

 

På cand.jur. udbydes nedenstående nye kursusfag: 

 

EU Consumer Law (del af EU Business Law-fagpakken) 

Titelændring fra EU Consumer Law and Product Labelling, da andet fagelement ikke vur-

deres at fylde tilstrækkeligt i faget til at indgå i titlen. Titelændringen blev godkendt. 

 

Industrial Relations 

Nyt fag inden for kollektiv arbejdsret med fokus på beskyttelse i international ret. Malene 

Kerzel oplyste, at faget først bør udbydes til foråret, således at det ikke overlapper for me-

get med Kollektiv arbejdsret. Der vil ikke være kursusforbud mellem de to fag. Faget blev 

godkendt til cand.jur. og cand.merc.(jur.).  

 

International Economic Law and the EU 

Nyt fag udbudt af en ny underviser på instituttet. Eksamensformen er en uges hjemmeop-

gave uden mundtlig prøve, og studienævnet udtrykte betænkelighed ved den stigende 

brug af denne eksamensform.  

Det blev aftalt, at studienævnet på næste møde skal gennemgå de benyttede eksamensfor-

mer på instituttet og have en principiel drøftelse dels af variationen dels af brugen af 

hjemmeopgaver uden mundtligt forsvar. Beslutningen om det aktuelle fag udsættes der-

for til april måned. 

 

EU Constitutional Law 

Titelændring fra EU Law. Faget får ny fagansvarlig og flyttes fra forår til efterår. Pt. er 

planlagt en 15 dages hjemmeopgave, men Malene Kerzel vil tale med fagansvarlig om re-

duktion af perioden, således at der ikke bruges for meget af eksamensperioden på ét fag. 

Faget blev godkendt til cand.jur. og cand.merc.(jur.) med bemærkning om, at det ligele-

des skal besluttes, om der skal tilføjes et mundtligt forsvar. 

Eksamens længde er efterfølgende blevet reduceret til 10 dage. 
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International Maritime Law 

Nyt fag omhandlende søret og maritim arbejdsret med 20-minutters mundtlig prøve. Stu-

dienævnet ønskede klargjort i beskrivelsen af faglige forudsætninger, at det krævede 

kendskab til international ret og arbejdsret vil være dækket via bac.jur.-uddannelsen. 

Faget blev godkendt til cand.jur. og cand.merc.(jur.). 

 

 

Ad 11. Studenterinstruktorers brug af sponsorater på undervisningsslides 

Næstformand Line Egtoft Jensen oplyste, at Alternative Jurister har drøftet studenterin-

struktorers brug af sponsorater på undervisningsslides. Der opleves en stigning i brug af 

logoer fra advokatfirmaer på undervisningsmaterialet, som det også kendes fra de eks-

terne undervisere på kursusfagene. Set i lyset af den tidligere drøftede stressproblematik 

med fokus på CV-rettede aktiviteter blandt studerende, mener AJ, at der bør indføres ret-

ningslinjer på området.  

 

Studienævnet drøftede, hvorvidt der bør være enslydende retningslinjer for eksterne un-

dervisere og studenterinstruktorer, og der var enighed om, at emnet skal bringes videre til 

ledelsen på Juridisk Institut. Malene Kerzel følger op på punktet på et senere studie-

nævnsmøde.  

 

 

Ad 12. Meddelelser 

Næstformand Lars Møller Haase orienterede om seneste møde i Aarhus BSS Uddannel-

sesforum. 

 

Der blev afholdt konstituerende møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum den 19. februar. 

Mødedeltagerne drøftede blandt andet: 

 Stress blandt studerende med oplæg fra VEST-leder Stina Lykkebye Tylén, 

 Overgang til nye IT-systemer for undervisnings- og eksamensplanlægning samt 

LMS, 

 Håndtering af eksamensopgaver, der overskrider maksimalt omfang. 

 

 

Ad 13. Eventuelt 

Der var ingen punkter til eventuelt. 

 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 11.10 

 

Studienævnsformand Malene Kerzel  

/ Ida Ravn Eriksen, referent 


