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Referat af 3. møde i Juridisk Studienævn 2020 

 Tid: 1. april 2020, kl. 10-11 

Sted: Afholdt via Skype  

 

 

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 Lars Møller Haase (næstformand), studerende 

Sandra Jytte Jeggesen, studerende Maja Troj Larsen, studerende Maria Lysholt Nielsen, 

studerende Maja Sofie Vilstrup Gaardsvig-Kjær 

 

Ikke til stede 

Professor Valdemar Smith, studerende Line Egtoft Jensen (næstformand) 

 

Desuden deltog 

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

institutsekretær Cille Rose Quist, sagsbehandler Stine Fisker 

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Ansøgninger, dispensations og klager 

4. Håndtering af projektorienteret forløb og udveksling i forårssemesteret 2020 

5. Studieordningsændring for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret 

på profilen Organisational Theory 

6. Godkendelse af fagbeskrivelser til efterårssemesteret 2020 

7. Eventuelt 
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.  

 

 

Ad 2. Godkendelse af referat 

Referatet fra 2. møde afholdt den 2. marts 2020 blev godkendt uden kommentarer. 

 

 

Ad 3. Ansøgninger, dispensationer og klager 

Punktet blev behandlet for lukkede døre. 

 

 

Ad 4. Håndtering af projektorienteret forløb og udveksling i forårssemeste-

ret 2020 

Som bilag til punktet havde studienævnet fået to informationsmails, der er udsendt til 

cand.jur.-studerende på udveksling eller i projektorienteret forløb i forårssemesteret 

2020.  

 

Malene Kerzel oplyste, at Aarhus BSS har vedtaget et sæt overordnede retningslinjer for 

håndtering af studerende, der har fået afbrudt deres udveksling eller projektorienterede 

forløb som følge af corona-epidemien i foråret 2020. Der er på baggrund heraf udsendt 

informationsmails til 46 studerende på udveksling og 26 studerende i projektorienteret 

forløb. 

 

Til de studerende, der er hjemvendt fra et udvekslingsophold, er givet følgende anbefalin-

ger: 

- Færdiggør så vidt muligt dit ophold via fjernundervisning og –eksamen, hvis der 

er mulighed herfor. 

- Alternativt anbefales studerende at undersøge udbuddet af fag på AU Summer 

University, juras egne augustfag, eller at tilmelde sig en valgfri skriftlig afhand-

ling.  

 

Studerende i projektorienteret forløb har samme muligheder for tilmelding til fag som be-

skrevet ovenfor, og derudover er det besluttet at: 

- Studerende der har erlagt omkring 40 % af det krævede antal timer i forløbet 

samt opfylder øvrige krav til den skriftlige opgave, kan blive godskrevet med 10 

ECTS. 

 

Der udbydes 6 juridiske fag på AU Summer University og 3 augustfag. 

 

Lars Møller Haase spurgte til muligheden for at dublere augustfagene, og Malene Kerzel 

svarede, at dette vanskeliggøres på grund af underviserressourcer. Hun vil dog undersøge, 

om der kan opjusteres på deltagerantallet.  
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Carsten Willemoes supplerede, at ovenstående for så vidt også gælder studerende på 

cand.merc.(jur.), men at ingen studerende pt. er ramt, da uddannelsens mobilitetsvindue 

ligger i efterårssemesteret. 

 

 

Ad 5. Studieordningsændring for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi-

erhvervsret på profilen Organisational Theory 

Som bilag til punktet var fremsendt en oversigt over ændringer til studieordningen for 

cand.merc.(jur.) samt en kursusbeskrivelse for faget Human Resource Management and 

Development.  

 

Carsten Willemoes oplyste, at der, som følge af ændringer i fagudbuddet på cand.merc., 

igen må ændres på cand.merc.(jur.)-uddannelsen – denne gang på profilen Organisatio-

nal Theory. 

 

Da det nuværende erhvervsøkonomiske specialiseringsfag på 2. semester Strategy and 

Business Development ændrer ECTS-vægtning, foreslås det erstattet af faget Human Re-

source Management and Development efter aftale med linjekoordinatoren på cand.merc.  

 

Forslaget blev vedtaget af studienævnet, og ændringen til studieordningen vil træde i kraft 

fra efterårssemesteret 2020.  

 

 

Ad 6. Godkendelse af fagbeskrivelser til efterårssemesteret 2020 

Som bilag til punktet var fremsendt en række nye og ændrede fagbeskrivelser samt en 

indstilling vedr. adgangsbegrænsning på cand.jur.-fagene Skatteret og Civilproces. 

 

Malene Kerzel gennemgik de for jurauddannelsen fremsendte fag. 

 

Familie- og arveret 

Der laves mindre pensumændringer med tilføjelse af et par nye notater, der øger de stu-

derende forståelse af faget. Pensumomfanget forbliver det samme. Studienævnet god-

kendte ændringen. 

 

Ejendomsrettens beskyttelse (ekspropriationsret) 

Nyt kursusfag udbudt til cand.jur. og cand.merc.(jur.) med mundtlig prøve. Faget blev 

godkendt af studienævnet. 

 

IT-kontraktsret 

Nyt kursusfag udbudt til cand.jur. og cand.merc.(jur.)  med mundtlig prøve. Faget blev 

godkendt af studienævnet. 
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Anti-Discrimination Law 

Nyt engelsk kursusfag udbudt til cand.jur. og cand.merc.(jur.) med mundtlig eksamen. 

Malene Kerzel oplyste, at hun vil tale med fagansvarlig om de anbefalede forudsætninger, 

der bør præciseres i kursusbeskrivelsen. Studienævnet var i forlængelse heraf enige om, at 

feltet kun bør anvendes i tilfælde, hvor det er strengt nødvendigt. Faget blev herefter god-

kendt af studienævnet. 

 

EU Procedural Law 

Nyt engelsk kursusfag udbudt til cand.jur. Faget er tænkt som en indledning til procedu-

rekonkurrencen European Law Moot Court Competition. Deltagelse i selve konkurrencen, 

der finder sted i februar 2021, er frivillig, og de studerende vil ikke opnå ekstra ECTS. Ek-

samen består af en mundtlig prøve med udgangspunkt i et processkrift samt en 7-timers 

hjemmeopgave. Studienævnet godkendte faget. 

 

Miljøret i praksis 

Nyt kursusfag til cand.jur. og cand.merc.(jur.) med hjemmeopgave og mundtligt forsvar. 

Faget er planlagt udbudt til foråret 2021, men Malene Kerzel vil undersøge med fagan-

svarlig, om det kan flyttes til efteråret 20, således at studerende fra cand.merc.(jur.) får 

mulighed for at deltage. Studielederen vil yderligere tale med fagansvarlig om at reducere 

perioden for hjemmeopgaven til en uge, samt om at fjerne oplysningen om aktiv delta-

gelse fra feltet ’Forudsætninger for at deltage i eksamen’. Faget blev godkendt af studie-

nævnet. 

 

Adgangsbegrænsning på Skatteret og Civilproces 

Som følge af den nye curriculum-baserede planlægning, der skal indføres på AU, er der 

brug for at kende størrelsen på de udbudte fag. Dette berører særligt de obligatoriske 

cand.jur.-fag Skatteret og Civilproces, hvor der fra semester til semester kan være stort 

udsving i antallet af tilmeldte studerende. Malene Kerzel indstillede derfor, at studienæv-

net godkender en adgangsbegrænsning på 210 studerende på hvert fag. Denne begræns-

ning vil gøre det nemmere at finde egnede forelæsningslokaler, og det vurderes, at langt 

størstedelen af de studerende vil kunne få plads på deres ønskede fag. I tilfælde af over-

booking vil de studerende blive tildelt plads efter anciennitet.  

 

Studienævnet støttede forslaget, og det blev godkendt gældende fra efterårssemesteret 

2020. 

 

Carsten Willemoes redegjorde afslutningsvist for de fremsendte ændringer på to 

cand.merc.(jur.)-fag, der begge er forudsætningsfag på finansieringslinjen. 

 

Privatøkonomi 

Der er foretaget enkelte små rettelser, og eksamens varighed er reduceret fra 4 til 3 timer, 

hvilket er passende for et 5 ECTS-fag. Ændringerne blev godkendt af studienævnet. 
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Seminar i finansielle markeder og institutioner 

Der er foretaget enkelte indholdsmæssige ændringer. Fagansvarlig har også indsat en be-

mærkning om, at der er mødepligt på faget, og Carsten Willemoes efterspurgte studie-

nævnets holdning til dette. Studienævnsmedlemmerne udtrykte betænkelighed ved brug 

af aktivitetskrav, da der ikke er fastlagt procedurer for håndtering eller konsekvenser. Et 

sådan tiltag bør kun bruges ved meget tungvejende hensyn. Carsten vil meddele den 

fagansvarlige, at kravet skal slettes fra fagbeskrivelen. Ændringerne blev herefter god-

kendt af studienævnet. 

 

 

Ad 7. Eventuelt 

Carsten Willemoes oplyste, at Aarhus BSS pt. arbejder på fælles retningslinjer for håndte-

ring af specialer og masterprojekter i forårssemesteret 2020 set i lyset af corona-situatio-

nen.  

 

Studerende skal som udgangspunkt arbejde videre med deres projekter og aflevere til den 

fastsatte deadline. Der kan dog være særlige tilfælde, hvor studerende er blevet forsinket 

på grund af hjemmepasning af børn, problemer med indsamling af empiri eller lignende, 

og der vil i denne forbindelse blive lavet et forslag til en dispensationspraksis.  

 

Det forventes, at dette forslag vil komme til skriftlig høring i studienævnet inden påske, 

hvorefter håndtering af standardsagerne kan delegeres til studieadministrationen.  

 

Studienævnet vil blive orienteret så snart der foreligger et konkret forslag. 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 11 

 

Studienævnsformand Malene Kerzel  

/ Ida Ravn Eriksen, referent 


