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Referat af 9. møde i Juridisk Studienævn 2020 

 Tid: 1. december 2020, kl. 13-15 

Sted: Afholdt via Zoom 

 

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 Ni-

elsen 

 

Desuden deltog 

Studienævnssupporter Ida Ravn Eriksen (referent), studienævnssupporter Hanne Falsig, 

institutsekretær Line Bang Petersen, sagsbehandlere Kristina Birk T. Kristiansen og Ditte 

Marie Nielsen 

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Ansøgninger, dispensations og klager 

4. Meddelelser 

4.1. Fagtilmelding F21 

4.2. Valg til studienævnet 

4.3. Fremmøde til fysisk undervisning 

4.4. Registrering af pensum i kursusfag 

5. Retningslinjer og fastlæggelse af plan B for vintereksamen 2020/2021 

6. Drøftelse af førsteårsfrafald og fastholdelsesindsatser 

7. Eventuelt 
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.  

 

 

Ad 2. Godkendelse af referat 

Referatet fra 8. møde den 5. november 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. Fagtilmelding F21 

Tilmeldingen til forårets kursusfag er afsluttet, og i alt 8 fag er blevet aflyst på grund af for 

få tilmeldte. Studerende, der ikke fik plads i første runde, har valgt om i anden runde.  

 

4.2. Valg til studienævnet 

Universitetsvalget er overstået, og der kommer udskiftning blandt både VIP og stude-

rende i 2021. Helle Bødker Madsen og Valdemar Smith udgår begge af studienævnet og 

de afløses af Louise Halleskov og Peter Jensen. 

 

Sandra Jytte Jeggesen oplyste, at hun forstætter som den eneste studerende. Der kommer 

i alt fire nye studenterrepræsentanter, mens en plads fra HA(jur.) og cand.merc.(jur.) er 

ubesat. 

 

4.3. Fremmøde til fysisk undervisning 

På vegne af underviserne opfordrede Malene Kerzel de studerende til at møde op til den 

fysiske undervisning jf. de gældende turnusordninger. Der har i efteråret været et afta-

gende fysisk fremmøde, hvilket påvirker kvaliteten af undervisningen.  

 

Der har været afviklet et pilotprojekt, hvor studerende kan tilmelde sig de ledige pladser 

via Blackboard. Tilbagemeldingen fra VIP er, at systemet fungerer, og der vil fra og med 

forårssemesteret, hvor der også forventes en vis grad af online undervisning, være mulig-

hed for at anvende systemet i alle fag. 

 

4.4. Registrering af pensum i kursusfag 

Studienævnet har tidligere drøftet behovet for registrering af endeligt pensum i kursusfag; 

pensumlisterne findes pt. oftest i Blackboard, hvor de kun kan fremsøges af studerende, 

der har været tilmeldt det pågældende semester. Studienævnet vedtog i 2019, at undervi-

serne inden eksamensperioden skulle indsende opdaterede pensumlister til offentliggø-

relse i kursuskataloget, men det var vist sig ikke at være en velegnet løsning, da pensum 
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ofte består af en meget lang liste med enkelte kapitler og afsnit fra mange forskellige lære-

bøger. Løsningen bliver derfor, at underviserne fortsat lægger pensumlisten på Black-

board, og den vil samtidig blive tilsendt studieadministrationen, der opretter et arkiv, 

hvor listerne fremadrettet kan fremsøges ved behov.  

 

 

Ad 5. Retningslinjer og fastlæggelse af plan B for vintereksamen 2020/2021 

Med henblik på at imødekomme yderligere smittestigning i samfundet og derved en even-

tuelt nedlukning af universitetet, skal hvert studienævn tage stilling til en alternativ plan 

for afvikling af eksamen i vinterterminen 2020/2021. Som bilag til punktet var fremsendt 

en sagsfremstilling med udkast til principper for omlægning af eksamen. 

 

Malene Kerzel oplyste, at plan A består af den allerede offentliggjorte eksamensplan med 

fysisk fremmøde, som har været tilgængelig siden den 30. oktober. Der kan være stude-

rende med særlige forhold i forbindelse med Covid-19, og der findes særskilte vejlednin-

ger for disse studerende på Aarhus BSS corona-FAQ. 

 

Plan B for vintereksamen vil komme i spil, hvis det besluttes fra centralt hold, og den vil i 

videst mulig udstrækning bestå en af 1-til-1 omlægning til online format, så mundtlige 

onsite prøver bliver til mundtlige online og stedprøver bliver til online hjemmeopga-

ver/prøver af samme varighed.  

 

Der vil være enkelte fag, der ikke kan omlægges 1-til-1, og disse er blevet drøftet med de 

fagansvarlige for at sikre den bedst mulige omlægning. 

 

På bacheloruddannelsen i jura drejer det sig om Formuerettens almindelige principper og 

Obligationsretlige valgfag, der begge afvikles som skriftlige stedprøver i Flowlock uden 

hjælpemidler. De fagansvarlige indstiller, at eksamen omlægges til en hjemmeopgave med 

alle hjælpemidler, hvilket der vil blive taget hensyn til i bedømmelsen. Prøverne bedøm-

mes begge bestået/ikke-bestået, hvorfor en sådan omlægning vurderes forsvarlig.  

 

På cand.jur. er der tre mundtlige prøver med forberedelsestid, som det ikke rent praktisk 

vil være muligt at afvikle via Zoom - Markedsret, Virksomhedsøkonomi og regnskabslære 

samt Legal Negotiation. I alle tre fag vil plan B herefter bestå af en normal mundtlig eksa-

men uden forberedelsestid  

 

Studienævnet godkendte planen for omlægning af eksamen på jura. 

 

Carsten Willemoes oplyste videre, at eksamen i Organisationsadfærd på HA(jur.) blev 

omlagt på sidste studienævnsmøde, og eksamen i Finansiering på HA (jur.) blev ændret 

fra en Flowlock-eksamen uden hjælpemidler til eksamen med alle hjælpemidler, så den 

ved plan B vil kunne ændres til en hjemmeopgave. Derudover skal de studerende på faget 

Juridisk metode og forvaltningsret til en gruppeeksamen på baggrund af en skriftlig op-

gave. Der er dog kørt gruppeoplæg på Zoom i efteråret, og det vurderes også at kunne 
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gennemføres til den afsluttende eksamen. 

 

Der vil blive orienteret om en eventuel omlægning via Blackboard, og instituttet vil i 

denne forbindelse også være opmærksomme på omgængere, der ikke er tilmeldt faget på 

Blackboard.  

 

 

Ad 6. Drøftelse af førsteårsfrafald og fastholdelsesindsatser 

Fakultetsledelsen besluttede i efteråret 2019, at førsteårsfrafald skulle udgøre et priorite-

ret indsatsområde i 2020, og der igangsættes derfor en proces i både studienævn og Ud-

dannelsesforum med henblik på at tilvejebringe et idékatalog til uddannelsesnære fast-

holdelsesindsatser. Som bilag til punktet var fremsendt en sagsfremstilling, en oversigt 

over frafald de seneste 5 år samt en analyse af frafaldet.  

 

Malene Kerzel oplyste indledningsvist, at hun er med i en arbejdsgruppe nedsat af Ud-

dannelsesforum, hvor der arbejdes med indsatsen sideløbende.  

 

Hun redegjorde herefter kort for førsteårsfrafaldet på bac.jur., der har været stigende i pe-

rioden 2015-2018. I 2015 udgjorde frafaldet 13,8 mens det i 2018 var steget til 20,4 %. På 

HA(jur.) er tallet gået fra 15,4 i 2015 over 21,4 i 2017 til 18,4 i 2019. Det samlede gennem-

snit på fakultetet er 20,3. En gennemgang af baggrundsanalysen viser, at hverken køn el-

ler adgangskvotient spiller den store rolle for frafaldet. Studerende med 1 eller 2 sabbatår 

har mindst frafald, dog uden de store afvigelser i tallene. 

 

Mange af de studerende, der falder fra, skifter til et andet studie på AU eller til helt andre 

institutioner. Over en treårig periode stoppede 190 studerende på jura, og heraf har 75 

angivet studieskift som årsag, mens 42 angiver personlige forhold. Arbejdsgruppen har 

problematiseret denne sidste kategori, da den ikke giver yderligere information om bag-

grunden for frafaldet.  

 

Studienævnet drøftede efterfølgende mulige årsager til og handlinger forbundet med før-

steårsfrafald.  

 

- Line Egtoft nævnte, at nogle studerende på jura oplever en hård studiestart med 

en relativt høj dumpeprocent i Familie- og arveret, hvilket de ikke har været vant 

til i gymnasiet. Sandra Jeggesens supplerede, at der fortsat kan være en hård tone 

med fokus på det høje faglige pres, som kan virke afskrækkende på nogle stude-

rende. Malene Kerzel nævnte at et af tiltagene har været at etablere 24 nye in-

struktorhold med færre studerende, ligesom der i en periode blev tilbudt omgæn-

gerundervisning i faget. Hun bakkede samtidig op om et forslag om at se nær-

mere på baggrunden for dumpeprocenterne, og Birgit Liin tilføjede, at der med 

fordel også kunne ses på sammenhængen med de studerendes deltagelse i øvel-

sesopgaverne.  
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- Maja Sofie Gaardsvig-Kjær fremhævede videre det arbejde, der ligger forud for 

studiestarten, som et vigtigt område, der kan have betydning for frafaldet. De nye 

studerende skal være sikre i deres valg, før de starter på studiet. Dertil kommer 

studiets opbygning, hvor de studerende på jura mødes af relativt tunge formue-

retlige fag allerede på første år.  

 

- Valdemar Smith opfordrede til yderligere analyse af de adgangsgivende kvotien-

ter, da tidligere undersøgelser har vist, at studerende med højt niveau i Matema-

tik på gymnasiet klarede sig godt på jurastudiet.  

Carsten Willemodes oplyste, at der tidligere er set nærmere på kvotienter og fra-

fald på HA(jur.), men at der ikke blev fundet en klar sammenhæng. Det største 

udsving kom i stedet fra studerende, der ikke havde haft studiet som første priori-

tet. 

 

- Dennis Ramsdahl efterspurgte information fra jurauddannelser på andre univer-

siteter, da der kan være enslydende strukturelle grunde til frafaldet. Såfremt dette 

er tilfældet, kunne der med fordel oprettes en tværgående arbejdsgruppe, der ser 

nærmere på udfordringen. Der blev fra underviserside udtrykt opbakning til at gå 

videre med denne idé.  

 

Af tidligere tiltag mod førsteårsfrafald blev blandt andet nævnt den mentorordning, der 

kører i indeværende efterårssemester via Studenterrådet; der er blevet afholdt kurser i 

studieteknik og afholdt oplæg ved Studenterrådgivningen; de studerende kan henvende 

sig til studievejledningen for hjælp til at finde nye læsegrupper. Malene Kerzel supple-

rede, at studiegrupperne fremadrettet planlægges sammensat via appen UniHelpr. Dette 

skulle have været igangsat allerede i efteråret 2020, men blev udsat som følge af kapaci-

tetsbegrænsninger hos udbyderen.  

 

Malene meddelte videre, at jurauddannelsen er blevet tilknyttet et nyt trivselsprojekt un-

der Studenterrådgivningen. Der skal i den forbindelse bruges hjælp fra 10 studerende på 

2., 3., eller 4. år, der skal afsætte ca. en time til et kvalitativt interview. Studenterrepræ-

sentanterne blev i den forbindelse opfordret til at sprede budskabet blandt deres medstu-

derende, og de vil kunne se et opslag om emnet på Facebook.  

 

Malene Kerzel opsummerede afslutningsvist studienævnets drøftelser, som hun har note-

ret til videre brug i arbejdsgruppen. Emnet vil blive drøftet igen i starten af det nye år.  

 

 

Ad 7. Eventuelt 

7.1. Studiemiljøundersøgelsen 

Malene Kerzel opfordrede studenterrepræsentanterne til at påminde deres medstude-

rende om studiemiljøundersøgelsen, der kan besvares indtil den 15. december. Svar-

procenten er fortsat lav, og det er vigtigt med de studerendes input, der bliver brugt i 

kvalitetsarbejdet på universitetet og instituttet.  
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7.2. Fordeling af specialevejledere 

De fleste specialer samt bachelorprojekter på HA(jur.) er blevet fordelt på vejledere med 

et par enkelte udeståender på cand.merc.aud. Der vil snarest blive informeret om forde-

lingen via Blackboard.  

 

 

 

Mødet sluttede kl. 14.15. 

 

Studienævnsformand Malene Kerzel  

/ Ida Ravn Eriksen, referent 


