Referat af 10. møde i Juridisk Studienævn 2021

Tid: 1. februar 2022, kl. 10-10.30
Sted: Bygning 1410, lokale 147

Juridisk Studienævn

Til stede
Professor Malene Kerzel (studieleder og formand), lektor Carsten Willemoes Jørgensen
(studieleder), professor Dennis Ramsdahl Jensen (studieleder), studerende Sandra Jytte
Jeggesen (næstformand)

Dato: 2. marts 2022

Fraværende
Professor Birgit Liin, professor Peter Jensen, lektor Louise Halleskov, studerende Pernille
Andersen, studerende Silke Høgh
Desuden deltog
Uddannelsesrådgiver Ida Ravn Eriksen (referent), sagsbehandlere Kristina Birk Härle
og Cecilie Rohde Mikkelsen, institutsekretær Line Bang Petersen, studenterobservatører
Cecilie Dreiø, Mathilde Fæster Jensen, Jacob Kampman, Ditte Linnet Gotborg Hansen

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Ansøgninger, dispensationer og klager
4. Orientering fra Uddannelsesforum
5. Godkendelse af pensumændring til forårssemesteret 2022
6. Godkendelse af fagudbud til efterårssemesteret 2022
7. Godkendelse af nyt emne til bachelorprojektet på bac.jur.
8. Eventuelt

Uddannelseskvalitet og
Studienævnsbetjening
Aarhus BSS
Tåsingegade 3, bygn. 1443
8000 Aarhus C
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet fra 9. møde i Juridisk Studienævn, afholdt den 1. december 2021, blev godkendt
uden kommentarer.

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

Ad 4. Orientering fra Uddannelsesforum
Der blev afholdt møde i Uddannelsesforum den 10. december 2021, og Malene Kerzel
gennemgik de vigtigste punkter fra mødet. Det fulde referat er tilgængeligt på universitetets hjemmeside.
-

Anonymisering af eksamen: De studerendes anonymitet sikres til skriftlige stedprøver via brugen af flownumre. Hvis der afleveres excel-filer som bilag, kan de
studerendes navne dog fremgå. Der er derfor lagt en vejledning til at undgå dette
på studieportalerne, hvor de studerende også kan prøve det af i et test-univers.

-

Praksis for behandling af dispensationer: Mødedeltagerne blev præsenteret for
en oversigt over de forskellige fora der findes for behandling af dispensationer i
studienævnene på BSS. Nogle har dispensationsudvalg med fuld beslutningskompetence, nogle behandler alle sager i studienævnet, mens nogle har løbende behandling. Det fungerer godt med de forskellige modeller, og den største forhindring for hurtig sagsbehandling er i mange tilfælde indhentning af ekstra oplysninger eller dokumentation fra de studerende. Der vil derfor blive arbejdet med
yderligere informationen til de studerende på studieportalerne, hvortil der vil
blive oprettet et direkte link på Mitstudie. Studieleder Michael Svarer på Økonomi har efterspurgt en snak om egentlig dispensationspraksis i de forskellige
studienævn, og emnet vil måske blive taget op på et senere møde i Uddannelsesforum.

-

Rammer for studiestart 2022: Prodekanen fortalte, at der fra sommerens studiestart ikke længere kan indgås sponsoraftaler med eksterne firmaer. I 2021 blev
studierne kompenseret med et beløb pr. ny studerende, men denne model bortfalder i år.

-

Rekruttering af studerende til studienævn: Flere studienævn har oplevet udfordringer med at rekruttere studenterrepræsentanter, og mødedeltagerne drøftede
problemstillingen. Det blev besluttet, at der skal ses nærmere på muligheden for
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at udstede et bevis på deltagelse i studienævnsarbejdet til de studerende, og dekanatet vil følge op på dette.

Ad 5. Godkendelse af pensumændring til forårssemesteret 2022
Som bilag til punktet var fremsendt indstilling til ændring af pensum i Køberet, der indgår som element i Dele af formueret på bacheloruddannelsen i jura. Malene Kerzel oplyste, at der er kommet en ny udgave af lærebogen, og det grundlæggende pensum forøges
med to sider. Hovedtrækspensum har fået tilføjet et kapitel om onlinekøb, hvorfor denne
del forøges med 48 sider.
Studienævnet godkendte pensumændringen, der vil træde i kraft fra forårssemesteret
2022. Det gamle pensum vil fortsat være gældende til og med vintereksamen 2022/2023.

Ad 6. Godkendelse af fagudbud til efterårssemesteret 2022
Som bilag til punktet var fremsendt en opdateret fagbeskrivelse til det obligatoriske fag
Organisationsadfærd på HA(jur.). Carsten Willemoes meddelte, at ændringerne allerede
er blevet godkendt i det Erhvervsøkonomiske Studienævn, da faget samlæses med HA-uddannelsen. Ændringerne omfatter primært en opdeling af kvalifikationsbeskrivelsen i viden, færdigheder og kompetencer, mens indholdet forbliver stort set uændret.
Sandra Jeggesen efterspurgte en uddybning af de studiecafeer, der er tilføjet til fagets undervisningsformer. Carsten Willemoes forklarede, at disse også tidligere har været afholdt, men at de nu formelt indskrives i fagbeskrivelsen. I studiecafeerne arbejder de studerende i mindre grupper med øvelser og opgaver særligt med henblik på den skriftlige
argumentation.
Der var ikke yderligere kommentarer, og fagbeskrivelsen blev godkendt af studienævnet.

Ad 7. Godkendelse af nyt emne til bachelorprojektet på bac.jur.
Som bilag til punktet var fremsendt en opdateret fagbeskrivelse for bachelorprojektet på
bacheloruddannelsen i jura. Per Andersen har stillet forslag om at udbyde retshistorie
som ny emne, og Malene Kerzel oplyste, at institutledelsen forholder sig positivt over for
forslaget. Kriminologi udgik for nylig som emne, og det anses derfor som positivt at få tilføjet endnu et af de mindre dogmatiske juridiske emner til bachelorprojektet.
Der vil ikke blive reduceret i antallet af studerende, og der er fortsat plads til 75 studerende på hvert emne.
Studienævnet godkendte forslaget, og retshistorie vil blive tilføjet som emne til bachelorprojektet fra efterårssemesteret 2022.
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Ad 8. Eventuelt
Malene Kerzel takkede afslutningsvist de afgående studenterrepræsentanter for deres
indsats i studienævnet.

Mødet sluttede kl. 10.30.
Studienævnsformand Malene Kerzel
/ Ida Ravn Eriksen, referent

