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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. Opdatering af delegationsskrivelsen
Som bilag til punktet var fremsendt en sagsfremstilling vedr. opdatering af praksis for
håndtering af ansøgninger om midlertidig indskrivning på kandidatuddannelserne.
Carsten Willemoes oplyste, at studienævnet hvert år behandler en lang række ansøgninger om midlertidig indskrivning på kandidatuddannelserne fra studerende, der mangler
et større antal ECTS-point. Med henblik på at lette studienævnets arbejdsbyrde indstilles
det, at behandlingen af denne sagstype fremover varetages af studieadministrationen. Det
bemærkes dog, at sager af indholdsmæssig stor vigtighed eller sager, der fraviger normal
praksis ikke vil kunne delegeres, og disse vil altid blive behandlet i studienævnet.
Studienævnet vedtog forslaget, og det vil blive tilføjet delegationsskrivelsen, at administrationen foretager en konkret vurdering af ansøgningerne.

Ad 4. Godkendelse af pensumændring til efteråret 2020
Som bilag til punktet var fremsendt en oversigt over opdateret pensum til Statsforfatningsret i efterårssemesteret 2020. Carsten Willemoes meddelte, at den nye udgave af lærebogen giver en pensumforøgelse på godt 50 sider, men at pensum dog stadig holder sig
inden for rammerne for bachelorfag.
Studienævnet godkendte det nye pensum til Statsforfatningsret.

Ad 5. Corona-situationen
Carsten Willemoes opdaterede studienævnet om de seneste corona-relaterede forhold:


Undervisning og ordinær eksamen
Der afvikles pt. eksamen på alle instituttets uddannelser, og der meldes ikke om
ekstra problemer som følge af omlægningen af eksamen. I forbindelse med undervisningsevalueringen er der blevet spurgt til de studerendes oplevelse af den
omlagte undervisning i forårssemesteret, og de indledende resultater herfra vil i
første omgang blive behandlet af Aarhus BSS Uddannelsesforum den 16. juni.
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Reeksamen i august
Reeksamen i august vil blive afviklet på samme måde som de ordinære eksamener, således at omlagte eksamener også vil være omlagte i august. Omprøven i
1. semesterfaget Familie- og arveret afvikles som skriftlig stedprøve, for at sikre
samme eksamensvilkår som i vinteren 2019/2020. Der vil yderligere være enkelte
fag på HA(jur.) og cand.merc.(jur.), hvor reeksamensformen planmæssigt er forskellig fra den ordinære eksamen.



RUS-ugen
De endelige retningslinjer for RUS-ugen er stadig ikke på plads, men der planlægges pt. med, at de nye studerende må samles i grupper på op til 100 personer.
RUS-ugen vil derfor komme til at foregår i mindre grupper end normalt.



Undervisning i efteråret 2020
Retningslinjerne for undervisning i efterårssemesteret er ligeledes uafklarede,
hvorfor skemaet først forventes klar den 10. juli. Der planlægges pt. ud fra forventningen om, at de studerende kan vende fysisk tilbage til universitetet, men da
planlægningen fortsat forventes at være underlagt et afstandskrav, udfordres fakultetet på lokalekapaciteten.

Afhængigt af udviklingen kan der blive behov for en skriftlig høring eller et ekstraordinært studienævnsmøde i august måned, og medlemmerne vil i så fald blive varslet så hurtigt som muligt.
Maja Sofie Gaardsvig-Kjær oplyste, at der blandt de studerende er usikkerhed om retningslinjerne for fremmøde til mundtlige prøver. På nogle fag er der givet besked om specifikke fremmødetidspunkter, mens der på f.eks. Forvaltningsret er givet besked om at
møde op fra 9-13, som er den normale praksis.
Carsten Willemoes svarede, at det ikke har været muligt at lave detaljerede planer for alle
fag, men han understregede, at instituttet forsat overholder reglerne for det tilladte antal
studerende til stede på campus. Der vil blive fulgt op på, om der er kommunikeret tilstrækkeligt om dette til de studerende på de berørte fag. Instituttet har efterfølgende besluttet, at tildele faste tidspunkter ved de resterende mundtlige eksamener, ved sommereksamen 2020.
Valdemar Smith og Birgit Liin opfordrede instituttet til at arbejde videre med en alternativ plan for omlægning til online undervisning i efteråret, således at undervisere og studerende vil have ordentlig mulighed for at forberede sig, og så alle praktiske forhold kan nå
at komme på plads. Carsten Willemoes svarede, at instituttet er klar over behovet for en
snarlig afklaring vedr. efterårssemesteret, og at dette er meddelt dekanatet.
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Ad 6. Årlig status på Master i skat
Som bilag til punktet var medsendt referat og handleplan fra årlig status på Master i skat,
der fandt sted den 15. maj. Dennis Ramsdahl oplyste, at fokus på årets møde havde været
på den kommende afvikling af uddannelsen, herunder hvorledes der kan tages hånd om
enkeltfagsstuderende uden retskrav, så de også får mulighed for at afslutte uddannelsen.
Indikatoren for forskningsdækning gik i rødt, og det blev i denne forbindelse tilføjet til
handleplanen, at det forstsat skal være et opmærksomhedspunkt at sikre en balance mellem VIP og DVIP på uddannelsen.

Ad 7. Meddelelser
Carsten Willemoes orienterede afslutningsvist om nedenstående:
7.1 Eksamen i Law and Economics – an Introduction to the Economic Analysis of Law
På mødet i maj drøftede studenævnet eksamensformen i Law and Economics, der var forslået ændret til en hjemmeopgave. Studienævnet foretrækker dog stedprøver, og fagansvarlig er efterfølgende gået med til at bibeholde denne eksamensform. Fra efteråret 2020
bliver eksamen i faget således en synopsis samt en skriftlig stedprøve, der afleveres samlet.

Ad 8. Eventuelt
Der var ingen punkter til eventuelt.

Mødet sluttede kl. 10.30.
Studieleder Carsten Willemoes Jørgensen
/ Ida Ravn Eriksen, referent
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