Referat af 8. møde i Juridisk Studienævn 2020

Tid: 5. november 2020, kl. 13-15
Sted: Afholdt via Zoom
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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 Sandra Jytte Jeggesen, studerende Maja Sofie Vilstrup Gaardsvig-Kjær, studerende Maria Lysholt Nielsen

Dato: 1. december 2020

Ikke til stede
Studerende Line Egtoft Jensen (næstformand), studerende Lars Møller Haase (næstformand)
Desuden deltog
Studienævnssupporter Ida Ravn Eriksen (referent), studienævnssupporter Hanne Falsig,
institutsekretærer Line Bang Petersen, sagsbehandler Kristina Birk T. Kristiansen, trivselsvejleder Marie Louise Bro Pold

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Ansøgninger, dispensations og klager
4. Ændring af eksamensform i Finansiering på HA(jur.) vedr. adgang til hjælpemidler E20
5. Omlægning af eksamen i Organisationsadfærd på HA(jur.) ved vintereksamen
2020/2021
6. Placering af 2. reeksamen i Winter School-fag
7. Drøftelse af Rambøll-rapport: Undersøgelse af online undervisning og eksamen
forår 2020
8. Opfølgning på uddannelsesevaluering på erhvervsøkonomi-erhvervsret 2020
9. Eventuelt
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet fra 7. møde den 2. oktober 2020 blev godkendt uden kommentarer.

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

Ad 4. Ændring af eksamen i Finansiering på HA(jur.) vedr. adgang til hjælpemidler E20
Carsten Willemoes oplyste, at der er kommet ny underviser i faget Finansiering, der afvikles i indeværende semester. Eksamen har indtil nu været afholdt uden hjælpemidler i
Flowlock, men den nye underviser ønsker mulighed for, at de studerende kan anvende
Excel, hvorfor eksamensformen ændres allerede i vinteren 2020/2021 til at inkludere adgang til hjælpemidler.
Maria Lysholt spurgte, om det gælder for alle dele af faget, og Carsten Willemoes bekræftede dette. De studerende vil blive orienteret om ændringen snarest.

Ad 5. Omlægning af eksamen i Organisationsadfærd på HA(jur.) ved vintereksamen 2020/2021
Som bilag til punktet var fremsendt en sagsfremstilling og Carsten Willemoes opsummerede indholdet. På grund af corona-restriktionerne er det ikke muligt at afholde samtlige
fysiske stedprøver på BSS i vinteren 2020/2021, og det er derfor nødvendigt at omlægge
enkelte prøver til et online format.
Faget Organisationsadfærd udbydes på både erhvervsøkonomi og HA(jur.) med ca. 850
tilmeldte studerende, og det er i samarbejde med fagansvarlig og undervisere blevet afklaret, at eksamensformatet i faget egner sig til omlægning.
Det indstilles derfor, at eksamen i Organisationsadfærd omlægges fra en 6 timers skriftlig
stedprøve til en 6 timers hjemmeopgave ved ordinær eksamen og reeksamen 2020/2021.
Eksamensopgaven vil blive tilpasset det nye format.
Studienævnet godkendte indstillingen uden kommentarer.
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Ad 6. Placering af 2. reeksamen på Winter School-fag
Som bilag til punktet var fremsendt en sagsfremstilling. Carsten Willemoes oplyste, at der
udbydes et enkelt Winter School-fag under HA(jur.): Climate Law – International and EU
Law in Context. Den ordnære eksamen ligger i februar og består af en skriftlig stedprøve
samt en mindre hjemmeopgave. Første reeksamen afvikles i maj måned og består af en
større hjemmeopgave.
De fleste studerende på faget kommet fra udlandet, og har de ikke bestået faget i de to første forsøg, skal de tilmeldes den næstkommende ordinære eksamen. Da de oftest ikke har
mulighed for at møde fysik op til stedprøven, søger de om dispensation til at gå direkte til
reeksamen, og BSS Studier indstiller derfor, at 2.reeksamen i faget altid placeres i reeksamensperioden, således at studerende ikke skal søge om dispensation.
Studienævnet godkendte forslaget.

Ad 7. Drøftelse af Rambøll-rapport: Undersøgelse af online undervisning og
eksamen forår 2020
I forbindelse med nedlukningen i foråret 2020 iværksatte universitetsledelsen en ekstern
undersøgelse af den omlagte undervisning og eksamen med henblik på erfaringsopsamling til brug for en fremtidig udvikling af digitaliseret undervisning og eksamen. Som bilag
til punktet var fremsendt en sagsfremstilling samt den fulde Rambøll-rapport.
Rapporten er baseret på data fra hele AU, men det er muligt at tilgå enkelte fakultetsspecifikke oplysninger via bilag og datagrundlag, der kan findes på universitetets hjemmeside
https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/hvad-laerte-vi-af-foraarets-corona-undervisning/
Malene Kerzel oplyste, at studienævnets kommentarer vil blive viderebragt til næste
møde i BSS Uddannelsesforum den 18. november, og dekanatet har indstillet, at mødedeltagerne drøfter rapportens observationer samt vurderer, hvordan disse kan bruges fremadrettet.
Malene Kerzel havde blandt andet noteret sig, at underviserne gerne ville have haft bedre
retningslinjer og indføring i det tekniske vedr. onlineundervisning, samt at forelæsninger
er nemmere at afvikle online end holdundervisningen, da de studerende ikke på samme
måde skal aktiveres. Kvaliteten blev dog højnet som semestret skred frem, og de studerende har været mest tilfredse med varierende undervisningsformer, herunder upload af
PPT-slides med lyd. Omlægning af eksamen har også fungeret godt, og rapporten anbefaler at gøre brug af flere online prøver fremover, hvis det kan lade sig gøre. Overordnet set
har de studerendes vurdering af det faglige udbytte af forårssemesteret 2020 været lavere
end normalt, om end eksamenskaraktererne ikke afspejler dette.
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Sandra Jeggesen kommenterede, at de studerendes motivation har været lav i foråret,
hvilket kan hænge sammen med den totale nedlukning, hvor det ikke var muligt at mødes
fysik med læsegrupper og andre medstuderende på campus.
Studienævnet drøftede yderligere den nuværende situation, hvor de studerende undervises delvist online og delvist med fysisk fremmøde. Sandra Jeggesen fortalte, at de fleste
studerende gerne vil møde op til fysisk undervisning, da det er mere motiverende og
gavnligt for deres arbejdsindsats. Alligevel ses der pt. en tendens til, at mange studerende
bliver hjemme og følger undervisningen online på de dage, hvor de faktisk har fysisk undervisning.
Både undervisere og studerende gav udtryk for, at det er en ærgerlig tendens, og Valdemar Smith fortalte om forelæsninger, hvor kun 15 studerende møder fysisk op, mens der
sidder over 100 og følger undervisningen hjemmefra. Dette er en stor pædagogisk udfordring og skidt for de studerendes motivation.
De studerende oplyste, at det kan være vanskeligt at koordinere deltagelse i en fysisk forelæsning på campus med deltagelse i online holdundervisning et kvarter senere, hvorfor
nogle studerende vælger helt at blive hjemme. For andre kan det være hensynet til fritidsjob eller andre aktiviteter, der afgør, om de møder fysisk op.
Carsten Willemoes oplyste, at prodekanen har godkendt et forsøg med ventelister til fysisk undervisning, så studerende, der ellers skulle have online undervisning, kan få lov til
at møde fysisk op ved først-til-mølle-tilmelding. Dette afprøves pt. på flere fag på bacheloruddannelserne, og det kan forhåbentlig udbredes til flere fag på et senere tidspunkt,
hvis hybridundervisningen fortsætter ind i foråret 2021. Den endelige model er endnu
ikke fastlagt, da det forsat skal sikres, at undervisningen foregår under de gældende
sundhedsmæssige retningslinjer, samt at der er opsyn med, hvilke studerende, der møder
op. Der blev fra studenterside bakket op om dette nye tiltag, der vil give flere studerende
mulighed for fysik fremmøde.
Sandra Jeggesen opfordrede til at optage flere forelæsninger, da det hjælper de studerende meget at kunne se eller gense undervisningen på et senere tidspunkt. Malene Kerzel
svarede, at det er op til den enkelte underviser, om de ønsker at gøre dette. Hun tilføjede,
at der efter hendes opfattelse ikke bør være for meget asynkron undervisning, da de studerende risikerer ikke at følge med løbende gennem semesteret. Det kan dog være fint
med enkelt online sessioner i tilfælde af sygdom eller lignende, hvor en underviser bliver
ekstraordinært forhindret.
Malene Kerzel opsummerede studienævnets drøftelser, og fastslog at der fortsat skal arbejdes videre med udviklingen af den online undervisning, herunder sikre en fornuftig
skemalægning for de studerende, så de har mulighed for at veksle mellem fysisk og online
tilstedeværelse.
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Ad 8. Opfølgning på uddannelsesevaluering på erhvervsøkonomi-erhvervsret
2020
Som bilag til punktet var fremsendt referat og handleplan fra den 5-årlige uddannelsesevaluering på HA(jur.) og cand.merc.(jur.), der blev afholdt den 23. september.
Carsten Willemoes opsummerede kort indholdet i handleplanen, og oplyste indledningsvist, at der på dialogmødet var enighed om, at uddannelserne er velfungerende. Mødet
gav således ikke anledning til en lang række punkter på handleplanen.
1.

Kommunikation vedrørende uddannelsen
Prodekanen ønsker, at der ses på, om der kan tiltrækkes flere studerende ved at
skærpe profilen. Der skal i denne forbindelse arbejdes med beskrivelsen af uddannelsen på AUs hjemmeside.

2. Monitorering af ”forsknings-DVIP”
Som det også er tilfældet på jura bruges mange eksterne undervisere, og Juridisk
Institut skal kortlægge disse underviseres forskningsbaserede baggrund.
3. Studieintensitet
De få gule indikatorer på uddannelserne er koncentreret om studieintensiteten,
der ligger under de ønskede 37 timer pr. uge på både HA(jur.) og
cand.merc.(jur.). Studielederen skal igangsætte et arbejde med at højne studieintensiteten dog uden at øge stressen blandt de studerende, og der kan bl.a. ses på
en forventningsafstemning vedr. tidsforbrug i de enkelte fagbeskrivelser.

Ad 9. Eventuelt
9.1. Vintereksamen 2020/2021
Sandra Jeggesen efterspurgte information om den kommende eksamensperiode, og Malene Kerzel oplyste, at eksamensplanen blev offentliggjort på studieportalerne den 30. oktober. Med det forbehold at regeringen kan fastsætte yderligere corona-restriktioner,
planlægges det for nuværende at afholde prøverne med fysisk fremmøde – både stedprøver og mundtlige eksamener. Alle prøver vil være underlagt de gældende sundhedsfaglige
regler mht. afstand, afspritning og mundbind. Fakultetsledelsen er netop nu i gang med at
fastlægge retningslinjer for håndtering af covid-19-berørte studerende, og disse vil blive
offentliggjort, så snart de er på plads.
9.2. Deltagelse fra studievejledningen
Malene Kerzel introducerede trivsels- og studievejleder Marie Louise Bro Pold, der fremover vil deltage som observatør på møderne. Marie Louise oplyste, at hun deltager som
kontaktperson for studenterstudievejledningen for at sikre hurtig vidensdeling.
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9.3. Studiemiljøundersøgelsen
Malene Kerzel oplyste, at der er åbent for besvarelse af studiemiljøundersøgelsen med
frist den 15. december. Alle undervisere vil blive bedt om at oplyse om dette på en forelæsning, og hun opfordrede også studenterrepræsentanterne til at orientere deres medstuderende, da den foreløbige svarprocent ligger meget lavt.

Mødet sluttede kl. 14.10.
Studienævnsformand Malene Kerzel
/ Ida Ravn Eriksen, referent
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