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Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet fra ekstraordinært møde afholdt den 29. april 2020 blev godkendt uden kommentarer.

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

Ad 4. Ændring af studieordningen for erhvervsøkonomi-erhvervsret:
Lukning af EU Business Law-profilen
Carsten Willemoes oplyste, at ledelsen på Juridisk Institut har besluttet at nedlægge
EU Business Law fra efteråret 2020. Profilen blev oprettet i 2018, og der har været en tilslutning på henholdsvis 21, 16 og nu 17 studerende i de tre udbudte år.
EU Business Law udbydes til både cand.jur. og cand.merc.(jur.), men kun på sidstnævnte
optræder profilen som en selvstændig linje i studieordningen. Som følge af lukningen udløses således en studieordningsændring pr. 1. september 2020, og denne blev godkendt af
studienævnet.

Ad 5. Godkendelse af fagudbud efterårssemesteret 2020
Som bilag til punktet var fremsendt en fagbeskrivelse for faget Law and Economics – an
Introduction to the Economic Analysis of Law, der er obligatorisk på første semester af
cand.merc.(jur.).
Carsten Willemoes redegjorde for ændringerne i fagets eksamensform. Tidligere skulle
studerende aflevere en synopsis som forudsætning for deltagelse i den afsluttende skriftlige stedprøve. Da denne eksamensform er vanskelig at administrere, indstilles det derfor,
at eksamen ændres til en synopsis og en 4 timers hjemmeopgave, der afleveres på samme
tid. Der gives én samlet karakter, hvor synopsen vægter 2/3 og hjemmeopgaven 1/3.
Birgit Liin hæftede sig ved, at den skriftlige stedprøve ønskes omlagt til en hjemmeopgave
og efterspurgte en begrundelse herfor. Malene Kerzel supplerede, at studienævnet generelt foretrækker stedprøver, hvor der er bedre kontrol med eksamenssnyd. Carsten Willemoes svarede, at han vil drøfte sagen med fagansvarlig og foreslå, at stedprøven fastholdes.
Birgit Liin spurgte videre til omfanget af eksamen, der ikke må overstige 12 sider for både
synopsis og skriftlig opgave. Carsten Willemoes oplyste, at dette er en faglig beslutning
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truffet af studielederen og fagansvarlig, og at det yderligere hænger sammen med et ønske
om at de studerende har en vis fleksibilitet i forholdet mellem de to dele, samt at eksaminator alene skal forholde sig til en samlet opgave i forhold til den maximale længde.
Studienævnet godkendte den ændrede fagbeskrivelse med bemærkningen om, at hjemmeopgaven bør forblive en skriftlig stedprøve.

Ad 6. Eksamen og corona-situationen
Ved skriftlig behandling den 12. maj besluttede studienævnet, at de mundtlige eksamener
i sommeren 2020 skal tilbagelægges til onsite format på campus gældende fra den 18.
maj. Kun på Master i skat fastholdes online eksamen i to fag, da der er usikkerhed om lokalesituationen på det konferencecenter i Odense, hvor eksamen planmæssigt skulle afholdes. Det mundtlige forsvar på masterprojekterne afholdes onsite i Aarhus.
Malene Kerzel supplerede, at studienævnet den 29. april besluttede at afskaffe forberedelsestiden i Forvaltningsret og Markedsret. Dette fastholdes fortsat for at minimere antallet
af studerende og tilsyn på universitetet. I Forvaltningsret må de studerende ikke medbringe hjælpemidler eller dispositioner, men der gives dog tid i begyndelsen af eksamen
til at skrive en kort disposition til det givne emne. Der mangler forsat afklaring på, om der
i eksamenslokalerne vil være ukommenterede materiale- og lovsamlinger til rådighed, eller om de studerende skal medbringe disse, da det af corona-hensyn ikke er hensigtsmæssigt at dele disse mellem flere personer.
Det er fra dekanatet netop meddelt, at der ikke bliver kapacitetsproblemer i eksamensperioden, da studierne på Fuglesangs Allé har valgt at fortsætte med online eksamen. Alle de
mundtlige prøver udbudt af Juridisk Institut kan derfor afvikles onsite. Carsten Willemoes bemærkede, at de studerende på cand.merc.(jur.) vil få en blanding af online og
onsite eksamener, da de også følger fag udbudt af erhvervsøkonomi.
Universitetsledelsen og efterfølgende fakultetsledelsen på BSS vil orientere de studerende
torsdag den 14. maj, hvorefter de enkelte undervisere vil sende specifik information ud via
Blackboard. Beredskabsgruppen arbejder lige nu på en nærmere udmelding vedr. de
praktiske forhold, men det står klart at udenlandske studerende samt studerende eller
censorer med helbredsmæssige udfordringer fortsat vil få mulighed for at deltage i eksamen online.
Spørgetimer skal fortsat afholdes online, da fysisk fremmøde på universitet kun kan lade
sig gøre i forbindelse med eksamen.
Carsten Willemoes oplyste afslutningsvist, at det i beredskabsgruppen er blevet besluttet,
at Exam Monitor ikke skal anvendes ved de skriftlige prøver.
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Ad 7. Årlige statusmøder 2020
Som bilag til punktet var fremsendt sagsfremstillinger og sammenligning af indikatorer
for perioden 2018-2020 på jura og Master i skat.
Prodekanen for uddannelse afholder årlige statusmøder på alle uddannelser, hvor kvalitetsarbejdet drøftes via en række indikatorer, herunder frafald, forskningsdækning, studieintensitet og dimittendledighed.
Malene Kerzel oplyste, at møderne afholdes henholdsvis 15. maj på Master i skat og
10. juni på jura. Line Egtoft Jensen og Sandra Jytte Jeggesen deltager som studenterrepræsentanter på sidstnævnte møde. Erhvervsret skal igennem den 5-årlige uddannelsesevaluering i efteråret, hvorfor uddannelsen ikke er medtaget under dette punkt.
Masteruddannelsen i skat
Dennis Ramsdahl fortalte indledningsvist, at uddannelsen er under nedlukning. Der optages fremadrettet kun studerende på enkeltfag og ikke på den fulde uddannelse. De nuværende studerende skal dog have mulighed for at færdiggøre deres uddannelse inden for
reglerne om maksimal studietid, hvorfor der fortsat vil blive udbudt undervisning i en årrække. Det årlige statusmøde vil bære præg af de ændrede forhold på uddannelsen, og
studielederens primære fokus på mødet vil være på en god og ordentlig afvikling af uddannelsen.
Der er i datamaterialet en enkelt rød indikator ved forskningsdækning. Der er dog en
mindre fejl i de fremsendte tal og indikatoren er ikke 1,5 men i stedet 2,6, som er tæt på at
gå i gult. For at gå i grønt skal der være 9 VIP-timer for hver time med en ekstern underviser, og dette er ikke realistisk på Master i skat.
Svarprocenten på undervisningsevalueringerne er forbedret siden sidste år med pæne
scorer for samlet udbytte på fagene.
Bachelor- og kandidatuddannelsen i jura
På bacheloruddannelsen er førsteårsfrafaldet steget til 20 %, og emnet vil blive behandlet
på statusmødet samt i studienævnet senere på året. Der findes ingen kendt forklaring,
men uddannelsesloftet forventes at have haft indvirkning på frafaldet. Malene Kerzel bemærkede desuden, at det er nødvendigt at være særlig opmærksom på eksamensforholdene i Familie- og arveret i januar 2020, hvor eksamen blev afbrudt pga. brand på Fuglesangs Allé, når frafaldsprocenten for 2019-årgangen skal vurderes.
Tallene for VIP/DVIP-ratioen og VIP-dækningsgraden på bachelorniveau er begge faldet
og går nu i gult. Studienævnet drøftede kort, om der er sket markante ændringer i bemandingen på uddannelsen, og Malene Kerzel vil få tallene bekræftet ved BSS Studier inden
statusmødet i juni.
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På kandidatuddannelsen er der ikke sket de store ændringer siden sidste år. Den sociale
trivsel blandt de studerende går fortsat i gult, og problemstillingen har tidligere været
drøftet i studienævnet. Som følge af den høje grad af valgfrihed på uddannelsen mangler
de studerende i højere grad et tilhørsforhold til hinanden. På den årlige kandidatdag italesættes dette problem over for de studerende, men arrangementet har været aflyst i foråret
2020 pga. corona-situationen.
VIP/DVIP-ratioen går fortsat i rød. Det er dog instituttets strategi af bruge størstedelen af
VIP på bacheloruddannelsen og de mere praksisnære DVIP på kandidatuddannelsen,
hvorfor dette ikke fra instituttets side anses for at være et stort problem. Udregningen er
baseret på tre udvalgte kursusfag.
Studieintensiteten ligger lavere på kandidatuddannelsen end på bacheloruddannelsen.
Studielederen formoder, at dette hænger sammen med, at mange studerende arbejder ved
siden af studiet, hvilket kan øge deres samlede arbejdsbelastning og stress.

Ad 8. Eventuelt
Der var ingen punkter til eventuelt.

Mødet sluttede kl. 11.
Studienævnsformand Malene Kerzel
/ Ida Ravn Eriksen, referent
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