Referat af 10. møde i Juridisk Studienævn 2020

Tid: 2. februar 2021, kl. 13-14
Sted: Afholdt via Zoom

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 Valdemar Smith, professor Birgit Liin, studerende Line Egtoft Jensen
(næstformand), studerende Lars Møller Haase (næstformand), studerende Sandra Jytte
Jeggesen, studerende Maja Sofie Vilstrup Gaardsvig-Kjær, studerende Maria Lysholt Nielsen

Dato: 11. februar 2021

Desuden deltog
Studienævnssupporter Ida Ravn Eriksen (referent), studienævnssupporter Hanne Falsig,
institutsekretær Cille Rose Quist, sagsbehandlere Kristina Birk T. Kristiansen og Ditte
Marie Nielsen, trivselsvejleder Marie Louise Bro Pold, lektor Louise Halleskov, professor
Peter Jensen, studerende Tobias Frich Pedersen, studerende Pernille Andersen, studerende Frederikke Rose Wiesauer, studerende Nicklas Verne Jensen

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Ansøgninger, dispensations og klager
4. Meddelelser
4.1.
Ny prodekan
4.2.
Sommereksamen S21
4.3.
Førsteårsfrafald og fastholdelsesindsatser
5. Godkendelse af fagbeskrivelse til efterårssemesteret 2021
6. Eventuelt
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet fra 9. møde afholdt den 1. december 2020 blev godkendt uden kommentarer.

Ad 3. Ansøgninger, dispensationer og klager
Punktet blev behandlet for lukkede døre.

Ad 4. Meddelelser
Malene Kerzel orienterede om nedenstående punkter:
4. 1. Ny prodekan
Per Andersen fratrådte stillingen som prodekan for uddannelse den 1. februar, og han er
vendt tilbage til sin stilling som professor på Juridisk Institut. Lektor Morten Rask fra Institut for Virksomhedsledelse er i stedet tiltrådt som konstitueret prodekan.
4.2. Sommereksamen 2021
Der planlægges for nuværende fysisk afvikling af eksamen i sommeren 2021, men der er
fortsat stor uvished som følge af corona-situationen. Såfremt der indføres afstandskrav på
over en meter, kan det blive nødvendigt at omlægge enkelte stedprøver til online format.
Det er besluttet fra centralt hold, at alle prøver på BSS vil blive afholdt online til og med
Påske.
4.3. Førsteårsfrafald og fastholdelsesindsatser
På mødet den 1. december 2020 drøftede studienævnet førsteårsfrafald, da dette er udvalgt som fokusområde på fakultetet i 2020 og 2021. Malene Kerzel er med i en arbejdsgruppe under Uddannelsesforum, og de er pt. i gang med at indsamle input og tiltag fra
alle studienævn til et fælles idékatalog.
Emnet vil blive drøftet yderligere i det nye studienævn i foråret 2021.

Ad 5. Godkendelse af fagbeskrivelse til efterårssemesteret 2021
Som bilag til punktet var fremsendt en opdateret kursusbeskrivelse til cand.merc.(jur.)faget Videregående formueret, der udbydes i efterårssemesteret 2021.
Carsten Willemoes redegjorde for ændringerne i faget, der blandt andet har baggrund i
tidligere evalueringers kommentarer til undervisningsformen. Der har været arbejdet
med problem based learning, som særligt i efteråret 2020 har fungeret dårligt i online-
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undervisningen. Der ønskes derfor at vende tilbage til en mere traditionel undervisningsform.
Underviser indstiller derudover, at eksamen i faget ændres fra en hjemmeopgave til en
4-timers skriftlig stedprøve.
Studienævnet udtrykte tilfredshed med ændringerne, og fagbeskrivelsen til efterårssemesteret 2021 blev godkendt.

Ad 6. Eventuelt
Der var ingen punkter til eventuelt, og Malene Kerzel takkede afslutningsvist de afgående
studienævnsmedlemmer for deres indsats og bidrag til studienævnets arbejde.

Mødet sluttede kl. 13.30.
Studienævnsformand Malene Kerzel
/ Ida Ravn Eriksen, referent
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