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Referat af 6. møde i Juridisk Studienævn 2020 

 Tid: 8. september 2020, kl. 10-12 

Sted: Bygning 1410, lokale 247 

 

 

Til stede 

Professor Malene Kerzel (studieleder og formand), lektor Carsten Willemoes Jørgensen 

(studieleder), professor Helle Bødker Madsen, professor Birgit Liin, studerende Line Eg-

toft Jensen (næstformand), studerende Lars Møller Haase (næstformand), studerende 

Sandra Jytte Jeggesen, studerende Maria Lysholt Nielsen 

 

Ikke til stede 

Professor Dennis Ramsdahl Jensen (studieleder), professor Valdemar Smith, 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 Kristina Birk 

T. Kristiansen og Ditte Marie Nielsen, Søren Mørup 

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Ansøgninger, dispensations og klager 

3. Godkendelse af fagudbud til forårssemesteret 2021 

4. Corona-situationen 

5. Studieordningsændring på HA(jur.) 

6. Undervisningsevaluering forårssemesteret 2020 

7. Uddannelsesevaluering på erhvervsøkonomi-erhvervsret 

8. 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. Godkendelse af fagudbud til forårssemesteret 2021 

Som bilag til punktet var fremsendt opdaterede fagbeskrivelser til forårssemesteret 2021. 

Fagansvarlig Søren Mørup deltog desuden i drøftelserne for at præsentere de planlagte 

ændringer til faget Forvaltningsret 2 på bacheloruddannelsen i jura.  

 

 Forvaltningsret 2 

Søren Mørup er ny fagansvarlig og underviser på faget. Han foreslog mindre pen-

sumændringer og en ny materialesamling, men vigtigst var forslaget om omlæg-

ning af dele af undervisningen fra storholdsundervisning til flere holdtimer og fo-

relæsninger samt afskaffelse af forberedelsestiden ved mundtlig eksamen. 

 

Studienævnet støttede forslaget om omlægning af undervisningen, da de stude-

rende ikke oplever, at storholdsundervisningen fungerer optimalt. 

 

Som følge af corona-restriktionerne blev forberedelsestiden afskaffet ved eksa-

men i mundtlig forvaltningsret i sommeren 2020, og de studerende fik i stedet 

lov til at medbringe en kort disposition med til eksamen. Dette fungerede ikke 

godt i praksis, da det var svært at opstille kriterierne for omfanget af og indholdet 

i dispositionen. Karaktergennemsnittet ved eksamen blev dog ikke anderledes 

end ved eksamen i sommeren 2019.  

 

Der kan således ikke måles en reel effekt af forberedelsestiden, og da eksamens-

formen samtidig ønskes ensrettet i forhold til andre mundtlige prøver på uddan-

nelsen, foreslås forberedelsestiden permanent afskaffet. Eksamen blev på den 

baggrund foreslået fremover at skulle bestå af 20 minutters mundtlig prøve, hvor 

de studerende kun må medbringe en ukommenteret lovsamling.  

 

Der blev fra studenterside udtrykt bekymring for det store antal dispositioner, der 

skal huskes til eksamen, hvis de studerende ikke længere har mulighed for at 

samle sig og tilrettelægge fremlæggelsen til eksamen i et forberedelseslokale. Der 

skal forberedes over 20 emner, og der er tale om et stort fag med et omfattende 

pensum. Søren Mørup svarede, at det ikke er meningen, at de studerende skal 

memorere og fremføre en lang enetale til hvert emne, da eksaminationen skal ses 

som en dialog. Han var dog indstillet på, at reducere antallet af spørgsmål fra de 

nuværende 22 til 16 eller 17, hvilket de studerende tog positivt imod.  
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Malene Kerzel opsummerede drøftelserne og foreslog, at Søren Mørup laver et 

opdateret udkast til fagbeskrivelsen, samt en oversigt over de emner, der frem-

over vil blive tage udgangspunkt i i forbindelse med den mundtlige eksamination. 

Studienævnet vil herefter færdigbehandle forslaget på næstkommende møde den 

2. oktober. 

 

 Juridisk teori, metode og videnskab 

På baggrund af gode erfaringer fra corona-nedlukningen i foråret 2020 foreslår 

fagansvarlig permanent at omlægge undervisningen til 50 % fysisk fremmøde og 

50 % online. Sandra Jeggesen foreslog, at det planlægges med hver anden uge 

hjemme og hver anden uge på campus, og Malene Kerzel bringer dette videre til 

fagansvarlig. Yderligere øges eksamens varighed fra 48 til 72 timer, så den kan af-

vikles over en weekend. Studienævnet godkendte ændringerne.  

 

På cand.jur. var indsendt nedenstående fag: 

 

 Business in the Internal Market 

Instituttet udbyder ikke længere EU Business Law-fagpakken, og indeværende 

fag bliver derfor tilgængeligt for alle studerende som almindeligt kursusfag. Der 

laves mindre ændringer i indhold, og eksamens længde reduceres fra 15 til 10 da-

ges skriftlig hjemmeopgave, hvilket giver bedre mulighed for planlægning af eksa-

mensperioden. Ændringerne blev godkendt af studienævnet med bemærkning 

om, at institutledelsen i efteråret 2020 planlægger en generel drøftelse af hjem-

meopgaver uden mundtlig udprøvning. 

 

 Databeskyttelsesret 

Faget ændrer titel fra Persondataret til Databeskyttelsesret, men indholdet forbli-

ver uændret. Den nye fagtitel blev godkendt af studienævnet.  

 

 Samarbejde i selskabsform 

Faget er en del af elitemodulet, og der er på indholdssiden tilføjet et nyt element 

om erhvervsadvokatens rolle. Ændringen blev godkendt af studienævnet.  

 

Carsten Willemoes orienterende om ændringerne på HA(jur.) og cand.merc.(jur.). 

 

 Bachelorprojektet 

Ifølge bekendtgørelsen skal 1/3 af indholdet i opgaven være erhvervsøkonomisk, 

og denne bestemmelse er nu blevet præciseret. Studielederen bemærkede i øvrigt, 

at der ikke er krav om individualisering ved gruppeopgaver, da der er mundtlig 

udprøvning. Fagbeskrivelsen blev godkendt af studienævnet. 

 

 Samfundsøkonomi 

Faget stammer fra erhvervsøkonomi, hvor alle kvalifikationsbeskrivelser nu deles 

op på viden, færdigheder og kompetencer dog uden at ændre på indholdet i faget. 
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Studienævnet godkendte fagbeskrivelsen med kommentar om, at de beskrevne 

færdigheder dækker bredere end eksamensformen umiddelbart lægger op til. 

Carsten Willemoes videregiver kommentaren til fagansvarlig på erhvervsøko-

nomi. 

 

 Statistik og erhvervsøkonomisk metode 

Kvalifikationsbeskrivelsen er også her blevet opdelt i viden, færdigheder og kom-

petencer, og der er kommet en ny udgave af lærebogen, hvor notesamlingen er in-

kluderet i materialet. Faget blev godkendt af studienævnet.  

 

 EU-konkurrenceret og udbudsret 

Obligatorisk fag på 2. semester af cand.merc.(jur.), hvor eksamensformen består 

af et portfolio og en skriftlig hjemmeopgave. Længden af sidstnævnte reduceres 

fra 11 til 8 dage, og vægtningen af de to elementer går fra 40/60 % til 25/75 %. 

Studienævnet godkendt den ændrede fagbeskrivelse.  

 

 Specialet 

Carsten Willemoes orienterede slutteligt om, at det er tilføjet til fagbeskrivelsen, 

at studerende fra forskellige studieretninger ikke kan skrive specialet sammen. 

Præciseringen er foranlediget af en konkret sag, hvor en cand.merc.(jur.) og en 

cand.merc.aud.-studerende ønskede at samarbejde. Der er dog forskellige læ-

ringsmål for forskellige uddannelser, hvorfor samarbejde på tværs ikke kan lade 

sig gøre. 

 

 

Ad 4. Corona-situationen 

Studielederne orienterede om de seneste forhold vedr. corona-situationen. 

 

Malene Kerzel oplyste, at alle sommereksamener på jura, herunder også augustfag, er 

færdigafviklede. Efterårssemesteret er gået i gang, og alle studerende vil få fysisk under-

visning på campus – dog i varierende grad. Instituttet har prioriteret de nye førsteårsstu-

derende, der får 100 % fysisk fremmøde, og de er delt op i faste hold, hvorfor det er muligt 

at fravige afstandskravet. To tredjedele af de studerende har forelæsning i Søauditoriet, 

mens de resterende får streamet undervisningen et andet sted på campus.  

 

På andet år er der fysisk fremmøde hver anden uge. På tredje år er al holdundervisning 

online, mens forelæsninger afvikles med skiftevis to uger på campus og to uger online. 

 

På cand.jur. har de studerende fysisk fremmøde hver uge – dog kun for halvdelen af de 

studerende. Resten følger med online, og der er lavet detaljerede planer for alle fag. Stu-

derende, der er særligt udsatte, har mulighed for at følge 100% online undervisning. For-

delingen på nogle fag kan synes skæv med ulige antal studerende, der henholdsvis møder 

op og bliver hjemme, men opdelingen er lavet ud fra tilmeldingslisterne, som de så ud ved 

semesterstart.  
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Carsten Willemoes oplyste, at der gælder lidt andre forhold på Fuglesangs Allé, hvor der 

er et større pres på lokalerne. Kandidatuddannelsen gennemføres på samme måde som 

på jura kandidaten.  

 

På første og tredje semester på HA(jur.) er der fysisk fremmøde på alle hold, mens der på 

alle forelæsningerne på hele bacheloruddannelsen er 50 % fysisk fremmøde og de reste-

rende 50% følger undervisneingen on-line. På 5. semester anvendes samme model som på 

kandidaten 50% fremmøde og 50% on-line. 

 

De studerende har tidligere kunne bytte hold med en medstuderende, men dette er ikke 

længere tilladt, efter indskærpelse fra prodekanen for uddannelse, og der holdes fast i de 

lister og holdtilmeldinger, der blev lavet i starten af semesteret. 

 

Der er, efter enkelte startvanskeligheder, installeret streamingudstyr i alle undervisnings-

lokaler på BSS. Det er dog op til den enkelte underviser, om de ønsker at optage undervis-

ningen og gøre den tilgængelig for de studerende efterfølgende. Line Jensen fortalte, at 

ikke alle eksterne undervisere kender til retningslinjerne for streaming og optagelse, og 

Malene Kerzel vil sørge for at der bliver orienteret om dette.  

 

Malene Kerzel meddelte, at der endnu ikke er taget endelig stilling til afvikling af vinter-

eksamen 20/21, men at fakultetet er i fuld gang med at lægge planer. Carsten Willemoes 

supplerede, at winter school-faget i januar er aflyst, da der primært var udenlandske stu-

derende tilmeldt.  

 

Sandra Jeggesen fortalte afslutningsvist, at hun i år har været en del af tutorteamet på 

jura. RUS-ugen var stærkt reduceret, og de nye studerende har derfor endnu ikke fået al 

den information, der plejer at blive delt i løbet af den første uge. Malene Kerzel vil sikre, 

at underviserne på første år bliver orienteret om dette, så der kan tages hensyn til, at de 

studerende ikke er klædt på til studiestarten i samme grad som tidligere år. Hun oplyste 

videre, at der planlægges en række RUS-arrangementer i løbet af efteråret, hvor der vil 

blive fulgt op på nogle af de informationer, der ikke er blevet givet i RUS-ugen. 

 

 

Ad 5. Studieordningsændring på HA(jur.) 

Som bilag til punktet var fremsendt oversigt over foreslående ændringer til studieordnin-

gen for HA(jur.). Carsten Willemoes redegjorde for indholdet. 

 

Juridisk Institut har gennem flere omgange drøftet uddannelsen med henblik på dels at 

identificere eventuelle forbedringsmuligheder, dels at styrke metodefaget på 1. semester, 

der pt. vægter 5 ECTS. Der foreslås følgende: 

 

- Metodefaget på 1. semester, Juridisk metode og forvaltningsret, udvides fra 5 til 

10 ECTS og det metodiske indhold opjusteres. 
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- Grundlæggende formueret: Aftaler, køb og erstatning på 1. semester ændrer titel 

til Formueret 1 og reduceres fra 15 til 10 ECTS. De overskydende 5 ECTS lægges 

sammen med Kreditret i det nye fag Formueret 2 på 2. semester.  

 

- Selskabsret på 4. semester reduceres fra 10 til 5 ECTS. 

 

- Skatteret I flyttes fra 3. til 4. semester. 

 

- EU-ret flyttes fra 2. til 3. semester.  

 

Maria Nielsen spurgte til brug af pensum i de to nye fag Formueret 1 og Formueret 2, og 

Carsten Willemoes vil undersøge med de fagansvarlige, hvorledes det påtænkes opdelt.  

 

Der udbydes på uddannelsen en række hjemmeopgaver uden mundtlig udprøvning, og 

disse vil blive drøftet på instituttet som nævnt under punkt 3.  

 

Der var ikke yderligere kommentarer, og studieordningsændringerne på HA(jur.) blev 

godkendt med ikrafttrædelse den 1. september 2021. 

 

 

Ad 6. Undervisningsevaluering forårssemesteret 2020 

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

aggregerede evalueringsrapporter for uddannelserne på instituttet, herunder også evalue-

ring af den omlagte undervisning i forårssemesteret 2020.  

 

Malene Kerzel oplyste, at fag der går i gult kommer på en observationsliste, og de fagan-

svarlige kontaktes af studielederen. Går faget i gult tre gange i træk, skal fagansvarlig lave 

en skriftlig redegørelse. For fag, der går i rødt, skal fagansvarlig ligeledes lave en skriftlig 

redegørelse til studielederen.  

 

På bac.jur. går et enkelt fag i gult, mens de resterende går i grønt. Malene Kerzel fremhæ-

vede yderligere spørgsmålet vedr. mulighed for tilbagemelding på faglige præstationer. 

Her scores der generelt lavt på alle fag, hvilker er en naturlig konsekvens af, at de fleste 

bachelorfag kører som store forelæsninger. 

 

På cand.jur. går fire fag i rødt, men et af disse har kun én besvarelse. 5 fag går i gult, 

hvoraf 2 har meget lavt antal besvarelser. Studielederen retter henvendelse til de pågæl-

dende undervisere. 

 

På HA(jur.) går et fag i rødt og et i gult, og svarprocenterne er lavere end normalt. I rap-

porten for cand.merc.(jur.) er for første gang også medtaget de obligatoriske fag fra øko-

nomi for at give et bedre sammenligningsgrundlag. Ét af de juridiske fag går i rødt, og 

Carsten Willemoes vil tage kontakt til underviseren.  
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For så vidt angår evaluering af den omlagte undervisning er resultaterne positive. På 

trods af mindre startvanskeligheder er det gået godt, og de studerende har udvist stor tål-

modighed og velvilje over for de nye undervisningsformater. Malene Kerzel oplyste, at der 

arbejdes videre på at forbedre online-undervisningen i indeværende semester.  

 

Evalueringerne fra forårssemesteret 2020 vil blive færdigbehandlet på næstkommende 

studienævnsmøde.  

 

 

Ad 7. Uddannelsesevaluering på erhvervsøkonomi-erhvervsret 

Carsten Willemoes oplyste, at alle universitetets uddannelser hvert 5. år gennemgår en 

større uddannelsesevaluering med deltagelse fra prodekan, studieleder, institutleder, stu-

derende samt interne og eksterne eksperter. Evalueringen på erhvervsøkonomi-erhvervs-

ret afholdes den 23. september, og Carsten Willemoes har som forberedelse til mødet ud-

arbejdet selvevalueringsrapporter for HA(jur.) og cand.merc.(jur.). Disse var fremsendt 

som bilag til punktet. 

 

PÅ HA(jur.) går indikatorerne for førsteårsfrafald og studieintensitet begge i gult. For 

sidstnævnte bruger de studerende godt 10 timer ugentligt pr. 10 ECTS, hvilket er i under-

kanten af det forventede på et fuldtidsstudie. 

 

På cand.merc.(jur.) går studieintensiteten ligeledes i gult, mens VIP/DVIP-ratioen går i 

rødt. Som tidligere drøftet i studienævnet, har Juridisk Institut en klar strategi for brugen 

af eksterne undervisere på kandidatniveau, for at sikre praksisnærheden i uddannelserne. 

Dertil kommer, at en række fag på cand.merc.(jur.) stammer fra erhvervsøkonomi, hvor-

for indikatoren også påvirkes at beslutninger truffet på ECON og MGMT-institutterne. 

Minimumstimerne på uddannelsen er dækket af interne, ligesom det prioriteres at have 

interne vejledere på alle specialer.  

 

Carsten Willemoes oplyste yderligere, at tal fra seneste Uddannelseszoom viser, at de stu-

derende ikke føler, de får tilstrækkelig feedback fra underviserne. Dette forhold er der op-

mærksomhed på, og der arbejdes på italesætte feedback og ændre de studerende stude-

rendes opfattelse. Der afvikles en ny Uddannelseszoom i efteråret 2020, og instituttet vil 

være særligt opmærksomme på de kommende resultater på området. 

 

 

Ad 8. Eventuelt 

Sandra Jeggesen foreslog, at studienævnet på et kommende møde drøfter fremtidige ret-

ningslinjer for bachelorprojekterne, da de studerende efterspørger mere ensretning af vej-

ledningsprocessen, der kan variere mellem emner og undervisere. Malene Kerzel efter-

spurgte mere konkrete eksempler fra de studerende, og hun vil i første omgang drøfte 

problemstillingen med den fagansvarlige, inden emnet bringes videre til et studienævns-

møde. 
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Mødet sluttede kl. 12. 

 

Studienævnsformand Malene Kerzel  

/ Ida Ravn Eriksen, referent 


