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Referat af 2. møde i Juridisk Studienævn 2021 

 Tid: 3. marts 2021, kl. 10-12 

Sted: Afholdt via Zoom 

 

Til stede 

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

(studieleder), Professor Dennis Ramsdahl Jensen (studieleder), professor Peter Jensen, 

lektor Louise Halleskov, studerende Sandra Jytte Jeggesen, studerende Pernille Ander-

sen, studerende Frederikke Rose Wiesauer, studerende Tobias Frich Pedersen 

 

Fraværende 

Professor Birgit Liin, studerende Nicklas Verne Jensen 

 

Desuden deltog 

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

institutsekretærer Line Bang Petersen og Cille Rose Quist, sagsbehandler Kristina Birk T. 

Kristiansen, studie- og trivselsvejleder Marie Louise Bro Pold 

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Ansøgninger, dispensationer og klager 

3. Meddelelser 

4. Godkendelse af fagbeskrivelser til efterårssemesteret 2021 

5. Undervisningsevaluering efterårssemesteret 2021 

6. Trivselstiltag for studerende i forbindelse med genåbning af universitetet 

7. Fremtidig brug af online mundtlige prøver 

8. Eventuelt 
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Malene Kerzel oplyste, at bilaget til punkt 7 om brug af online mundtlig eksamen skal op-

dateres som følge af drøftelser i Uddannelsesforum. Punktet udsættes derfor til næste stu-

dienævnsmøde i april. Den reviderede dagsordenen blev herefter godkendt uden yderli-

gere kommentarer.  

 

 

Ad 2. Ansøgninger, dispensationer og klager 

Punktet blev behandlet for lukkede døre. 

 

 

Ad 3. Meddelelser 

Der blev orienteret om nedenstående punkter: 

 

3.1 Orientering fra Uddannelsesforum 

Der blev afholdt møde i Uddannelsesforum den 25. februar, og Pernille Andersen oplyste, 

at følgende hovedpunkter blev behandlet på mødet. 

- Der blev samlet op på studienævnenes drøftelser om førsteårsfrafald og fasthol-

delsesindsatser. 

- Mødedeltagerne drøftede adgang til og præsentation af resultater fra undervis-

ningsevaluering, og det forventes at punktet vil blive bragt videre til de enkelte 

studienævn. 

- Mødedeltagerne drøftede brug af online mundtlig eksamen efter corona, og punk-

tet kommer på dagsordenen til næste studienævnsmøde i april. 

 

3.2 Aflysning af Winter School januar 2022 

Carsten Willemoes oplyste, at der hver januar udbydes et Winter School-fag på HA(jur.), 

som primært retter sig mod oversøiske udvekslingsstuderende. Da tilslutningen forventes 

at blive meget lav som følge af usikkerheden om covid-19, har AU allerede på nuværende 

tidspunkt besluttet, at universitetet ikke udbyder Winter School-fag i januar 2022. 

 

 

Ad 4. Godkendelse af fagbeskrivelser til efterårssemesteret 2021 

Som bilag til punktet var fremsendt en række ændrede fagbeskrivelser til efterårssemeste-

ret 2021. Malene Kerzel redegjorde for ændringerne på bac.jur. og cand.jur. 

 

- Forvaltningsret 1 

Eksamen har i kursuskataloget været angivet som en 24-timers hjemmeopgave. I 

praksis er den dog altid blevet afholdt over en weekend med 72 timer, og kursus-

beskrivelsen opdateres derfor, så den fremadrettet vil være i overensstemmelse 

med virkeligheden. 

 

- Familie- og arveret 

Indholdsbeskrivelsen er omformuleret, og det klargøres, at der er en betydelig 
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metodegennemgang i faget, samt at der anvendes e-læringsredskaber. Der er 

kommet en ny udgave af lærebogen i arveret, og det præciseres, at der tillige ind-

går instruktorundervisning i faget. 

 

- Retshistorie 

Læringsmålene i faget er blevet omformuleret og pensum er opdateret.  

 

- Bachelorprojektet 

Antallet af bacheloremner blev sidste år opgraderet fra 6 til 7, da folkeret og inter-

nationale menneskerettigheder blev tilføjet listen. Det indstilles nu, at emnet kri-

minologi udgår navnlig med den begrundelse, at underviser går ned i tid. Der vil 

således fra efteråret 2021 igen blive udbudt 6 bacheloremner. 

 

- Virksomhedsøkonomi og regnskabslære 

Fagets indhold er opdateret, så det afspejler en mere digital virkelighed. Det er 

dog ikke muligt at ændre i fagets titel på nuværende tidspunkt, da al planlæg-

ningsdata, herunder fagtitler, til efterårssemesteret 2021 har været endeligt fast-

lagt siden december måned. Det noteres af administrationen, at titlen skal æn-

dres ved næste udbud af faget.  

 

Ændringerne til fagbeskrivelserne på bachelor- og kandidatuddannelsen i jura blev god-

kendt af studienævnet. 

 

Carsten Willemoes gennemgik efterfølgende ændringerne på HA(jur.) og 

cand.merc.(jur.): 

 

- Grundlæggende formueret I 

Nyt fag som følge af studieordningsændringen på HA(jur.). Studienævnet har tid-

ligere godkendt de formelle rammer for faget, og det beskrives nu mere detaljeret, 

hvilke emner der behandles.  

 

- Juridisk metode og forvaltningsret 

Endnu et nyt fag udløst af den nye studieordning. Der er kommet en ny undervi-

ser til de tre der var i forvejen, og faget er opgraderet med mere forvaltningsret og 

fokus på den juridisk metode. Den ordinære prøve er en gruppeeksamen, og reek-

samen omlægges derfor til en mundtlig prøve, som bedre kan afvikles i løbet af 

den tid, der er til rådighed i reeksamensperioden.   

 

- Finansiering 

Der kommer én ny underviser, som skal dække alle områder i faget, og dermed 

give en bedre sammenhæng. Der kommer mindre fokus på corporate governance 

og mere fokus på finansiering. Læringsmålene er yderligere opdateret, så det 

fremgår, at studerende skal kunne forstå fremfor blot beskrive fagets indhold. 

Den ønskede ændring i eksamensformen (fra 3 til 4 timers stedprøve) kan ikke 
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gennemføres på nuværende tidspunkt som følge af det nye planlægningssystem, 

og denne ændring vil først slå igennem i efteråret 2022. 

 

- Immaterialret 

Juridisk valgfag på HA(jur.), der ikke har været udbudt længe. Der kommer ny 

underviser og kursusansvarlig, samt mindre ændringer i beskrivelsen. 

 

- Law and Economics – an Introduction to the Economic Analysis of Law 

Obligatorisk fag på overbygningen, der blandt andet ændres på baggrund af un-

dervisningsevalueringen. Der er ny kursusansvarlig og underviser, som har om-

formuleret beskrivelsen og indholdet. Dertil kommer, at der i højere grad vil blive 

benyttet en samlet lærebog frem for mange forskellige artikler. 

 

Studienævnet godkendte ændringerne til fagene på HA(jur.) og cand.merc.(jur.).  

 

 

Ad 5. Undervisningsevaluering efterårssemesteret 2020 

Som bilag til punktet var fremsendt en beskrivelse af principperne for undervisningseva-

luering på Juridisk Institut. Malene Kerzel oplyste, at for fag der går i rødt (<3,2), bliver 

den fagansvarlige kontaktet, og vedkommende bliver bedt om at indsende en skriftlig re-

degørelse, der forholder sig til resultatet af evalueringerne. På fag der går i gult (3,2 – 3,8) 

kontaktes den fagansvarlige og fagene kommes på en observationsliste. Sker dette tre 

gange i træk, skal fagansvarlig udarbejde en skriftlig redegørelse, som på fag, der går i 

rødt. Fag med en score over 3,8 går i grønt og giver ikke anledning til yderligere handling.  

 

Evalueringerne bliver brugt af både institutledelsen, studienævnet og de enkelte undervi-

sere, og det er derfor vigtigt, at så mange studerende som muligt deltager og besvarer eva-

lueringerne, da dette sikrer et mere retvisende billede af kvaliteten af undervisningen.  

 

Evalueringsrapporterne fra efteråret 2020 er i hus, og studielederne vil gennemgå resul-

taterne og tage kontakt til de relevante fagansvarlige på fag, der går i gult og rødt. Tilbage-

meldingerne samt de aggregerede evalueringsresultater vil blive behandlet på næstkom-

mende studienævnsmøde.  

 

 

Ad 6. Trivselstiltag for studerende i forbindelse med genåbning af  

universitetet 

Som bilag var fremsendt en sagsfremstilling fra Aarhus BSS studieberedskabsgruppe, der 

opfordrer de enkelte studienævn til at drøfte faglige og sociale trivselstiltag for stude-

rende, når der igen åbnes op for universitetet.   
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Malene Kerzel fastslog indledningsvist, at det endnu er usikkert, hvornår studerende igen 

får mulighed for at vende tilbage til campus, samt i hvilket omfang, der fortsat vil være re-

striktioner i form af fx afstandskrav. Der kan derfor ikke i første omgang planlægges store 

fælles arrangementer, og der skal i stedet tænkes i mindre projekter.  

 

Studienævnet drøftede sagen, og deres input til faglige og sociale trivselstiltag er anført 

nedenfor i vilkårlig rækkefølge: 

 

- Afholdelse af foreningsdag: Der blev i efteråret afholdt en online forenings-

dag over zoom, og et lignende arrangement kunne med fordel afholdes i løbet af 

foråret. Særligt de nye studerende kender ikke foreningerne, og der har været me-

get lille tilgang af nye medlemmer under corona. Såfremt omstændighederne til-

lader det, kunne arrangementet afholdes fysisk udendørs i mindre grupper, da 

dette i højere grad vil synliggøre de forskellige foreninger. Studenterrepræsentan-

terne oplyste, at de gerne vil holde de samme oplæg om foreningerne flere gange, 

så flest muligt studerende får mulighed for at deltage.  

 

- Udendørs arrangementer: Der blev fra studenterside efterspurgt mulighed 

for at reservere udendørs arealer, fx solgården, således at der skabes bedre ram-

mer for at tilrettelægge udendørs arrangementer.  

 

- Input fra studerende: Tobias Pedersen vil spørge de studerende via Facebook, 

hvilke arrangementer og tiltag, de konkret savner. Sandra Jeggesen opfordrede 

også til at få inddraget Jurrådet, hvis der skal planlægges fremtidige faglige ar-

rangementer.  

 

- Fastlæggelse af rammerne for studenterforeningerne: Så snart der igen 

åbnes for færdsel på campus, er der behov for nærmere fastlæggelse af ram-

merne, så foreningerne ved, hvad de må og ikke må.  

 

- Fokus på førsteårsstuderende: De førsteårsstuderende har haft meget be-

grænset fysisk kontakt, og der er særligt behov for at sikre det sociale sammen-

hold på årgangen. Tutorerne kan med fordel hjælpe med at formidle sociale og 

faglige arrangementer til de førsteårsstuderende, da de repræsenterer den eneste 

kontakt til resten af studiet. Årgang 2020 skal ligeledes fortsat huskes, når der 

starter nye studerende efter sommerferien.  

 

- Kandidatstuderende: De kandidatstuderende har ikke faste hold, og kan der-

for være vanskeligere at samle til sociale arrangementer. Det kan dog overvejes, 

om der kan laves enkelte arrangementer med støtte fra instituttet, fx en fælles 

morgenmad på holdene. Det kunne også ske via foreningerne, der kan arrangere 

faglige oplæg eller lignende.  
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- Mulighed for udendørs idræt: Der er allerede lempet på reglerne for uden-

dørs foreningsidræt, og det kunne overvejes at stable et eller flere mindre hold på 

benene, eller at arrangere en lille idrætsdag.  

 

Malene Kerzel takkede for studienævnets input, der vil blive bragt videre til drøftelser i 

institutledelsen og Uddannelsesforum.  

 

 

Ad 7. Fremtidig brug af online mundtlige prøver 

Punktet udgik af dagsordenen.  

 

 

Ad 8. Eventuelt 

8.1 Frist for afgivelse af eksamenskarakterer 

Pernille Andersen oplyste, at der, selv inden for samme fag, kan være stor forskel på, 

hvornår studerende får karakterer fra de skriftlige prøver. Dette kan for nogle studerende 

give ekstra stress. Karaktererne tjekkes mange gange dagligt, hvilket kan gå ud over forbe-

redelsen til andre eksamener i samme periode. Sandra Jeggesen supplerede, at for stude-

rende, der dumper eksamen, kan det betyde op til 14 dages forskel i den tilgængelige for-

beredelsestid til reeksamen. De studerende efterspurgte derfor fælles frister for frigivelse 

af karakterer fra skriftlige prøver. 

 

Malene Kerzel oplyste, at sagen vil blive forelagt koordinationsrådet, der har mulighed for 

at beslutte nærmere retningslinjer. Emnet har været drøftet tidligere med henblik på at 

sikre, at der ikke er for stort et spænd i perioden for afgivelse af karakterer. Carsten Wille-

moes og Louise Halleskov påpegede, at yderligere regler vil betyde, at karaktererne først 

vil blive offentliggjort sidst i perioden.  

 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 11.10 

 

Studienævnsformand Malene Kerzel  

/ Ida Ravn Eriksen, referent 


