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Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Malene Kerzel oplyste, at godkendelse af referat fra studienævnsmødet den 3. marts
skulle tilføjes dagsordenen som punkt 2, og den reviderede dagsorden blev herefter godkendt af studienævnet.

Ad 2. Godkendelse af referat
Peter Jensen ønskede tilføjet til referatets punkt 4, at den ønskede ændring til eksamen i
HA(jur.)-faget Finansiering først kan gennemføres i efterårssemesteret 2022 som følge af
det nye planlægningssystem. Referatet fra 2. møde afholdt den 3. marts 2021 blev herefter
godkendt uden yderligere kommentarer.

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

Ad 4. Omlægning af eksamen sommeren 2021
Som bilag til punktet var fremsendt en liste over fag, der omlægges i forbindelse med
sommereksamen 2021.
Malene Kerzel oplyste, at dekanatet tidligere på semestret har besluttet at alle prøver i
sommeren 2021 skal afholdes online. Dog har institutterne nu fået mulighed for at indmelde enkelte fag, der ønskes afholdt med fysisk fremmøde, hvis særlige forhold taler herfor.
På bacheloruddannelsen i jura omlægges alle skriftlige stedprøver til hjemmeopgaver, og
den mundtlige prøve i Forvaltningsret afholdes online. På cand.jur. omlægges stedprøverne i Skatteret og Civilproces til hjemmeopgaver, mens de mundtlige prøver på kursusfagene omlægges 1-til-1 til online.
Eneste undtagelse herfra er eksamen i Markedsret, der består af en 20 minutters mundtlig prøve med tilsvarende forberedelse. Det fungerer ikke godt med forberedelsestid online, og fagansvarlig indstiller derfor at afskaffe forberedelsen ved sommereksamen 2021.
Undervisningen i indeværende semester er mindre case-baseret end i efteråret, hvorfor
det fagligt set kan lade sig gøre at fjerne forberedelsestiden. Studienævnet bemærkede i
forbindelse hermed, at det bør undersøges, om der fremadrettet skal være forskellige prøveformer i faget afhængigt af underviser og undervisningsformen. Malene Kerzel vil
drøfte dette med den fagansvarlige.
Slutteligt oplyste Malene Kerzel, at dekanatet har godkendt, at prøverne i Mægling samt
Juridisk forhandling – teori og praksis begge afholdes onsite i august, da det faglige indhold forudsætter fysisk fremmøde.
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Carsten Willemoes oplyste videre, at tre fag på HA(jur.) omlægges fra skriftlig stedprøve
til hjemmeopgave, mens det samme sker for ét fag på cand.merc.(jur.).
Under hensyn til de gældende afstandskrav er det muligt at fastholde eksamen i bachelorfaget Eksternt årsregnskab som en onsite stedprøve. Da prøven er uden brug af Internet,
vurderes dette at være den mest hensigtsmæssige løsning for at undgå eksamenssnyd.
Alle mundtlige prøver, herunder også forsvar af bacheloropgaver og specialer, afholdes
online.
Dennis Ramsdahl meddelte afslutningsvist, at to skriftlige stedprøver på Master i skat
omlægges til hjemmeopgaver, mens de resterende prøver, herunder også masterprojektforsvaret, afvikles online.
Studienævnet godkendte den forelagte plan for omlægning af sommereksamen 2021 på
jura, erhvervsøkonomi-erhvervsret samt Master i skat.
Peter Jensen spurgte til fakultetets foranstaltninger mod den stigning i eksamenssnyd,
der er set ved de omlagte eksamener under corona. Malene Kerzel svarede, at der ikke er
iværksat brug af konkrete værktøjer som Exam Monitor eller lignende. Underviserne er
dog meget opmærksomme på risikoen, og der er skrevet henstilling til de studerende på
fakultetets fælles FAQ-side om at undgå snyd.
Tobias Frich Pedersen henviste til andre universiteter, hvor der er lavet differentierede
eksamensopgaver for at dæmme op for eksamenssnyd. Peter Jensen supplerede, at der
også er lavet forsøg med dette på økonomi, hvor der f.eks. bruges forskellige tal i eksamensspørgsmålene.
Malene Kerzel fortalte afslutningsvist, at der på jurauddannelsen er set på eksamensresultaterne fra de seneste år, og der ses ikke de store afvigelser i karakterne under corona.
Jura er således formentlig mindre udsat end andre mere tal-tunge uddannelser på fakultetet.

Ad 5. Rammer for genåbning af universitetet
Som følge af regeringens udmelding den 23. marts om en delvis genåbning af samfundet,
vil det fra den 6. april være muligt for de studerende at vende tilbage til campus med 20 %
fysisk fremmøde. Universitetet skal i denne forbindelse prioritere studerende på første
studieår. Prodekanen har derfor bedt studienævnet om at prioritere fag på 2. semester,
hvor studerende kan mødes på deres stamhold på campus. Studienævnet har yderligere
mulighed for at prioritere fag på andre semestre, hvor det kunne være fordelagtigt med
fysisk fremmøde. Juridisk Institut har udarbejdet en prioriteret liste, der var fremsendt
som bilag til punktet.
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Malene Kerzel oplyste, at der ikke vil gælde afstandskrav på stamholdene. På bacheloruddannelsen i jura indstilles det, at de studerende kan møde fysisk op til holdundervisning i
Dele af formueret. Faget kører helt frem til uge 19, hvorfor de studerede vil få reelt udbytte af muligheden. På både EU-ret og Forvaltningsret afsluttes undervisningen allerede
i uge 15 og 16.
I tillæg til bachelorfaget ønsker instituttet også at prioritere de to processpil Hugo Sinzheimer samt Nordisk procedurekonkurrence, hvor de studerende skal forberede sig til
den afsluttende mundtlige procedure.
Slutteligt indstiller instituttet, at der også åbnes for fysisk fremmøde i faget Udvidet dansk
og international insolvensret, der er en del af elitemodulet. Faget begynder den 23. april
og afvikles undertiden med intensive 7-timers lektioner, der ikke egner sig godt til online
afvikling, ligesom faget bygger på en høj grad af inddragelse af de studerende.
Slutteligt ønsker instituttet at anmode om onsite undervisning i Mægling og Juridisk forhandling – teori og praksis i august.
Studienævnet drøftede rimeligheden i at prioritere elitemodulet over andre kursusfag,
men den intensive undervisningsplan blev udslagsgivende for at tage faget med. Nedenstående prioriterede liste vil således blive meldt ind til dekanatet:
1. Dele af formueret (399 studerende)
2. Hugo Sinzheimer og Nordisk procedurekonkurrence (10 studerende)
3. Udvidet dansk og international insolvensret (19 studerende)
På HA(jur.) indstiller instituttet de to 2. semesters fag Eksternt årsregnskab samt Samfundsøkonomi, hvor de studerende undervises på samme stamhold. Begge fag kører indtil
uge 19 og 20. På cand.merc.(jur.) undervises ikke på stamhold, hvorfor ingen fag meldes
ind.
Studienævnet godkendte indstillingen.
På Master i skat fastholdes online undervisning i alle fag semesteret ud, da dette giver
bedst mening i forhold til studentermassen, der kommer fra hele landet og fra mange forskellige arbejdspladser.
Carsten Willemoes oplyste afslutningsvist, at regeringens aftale giver mulighed for at
yderligere 10 % af studentermassen kan få adgang til f.eks. grupperum og læsepladser. De
praktisk forhold skal dog undersøges, og der meldes først noget ud vedr. dette senere på
måneden.
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Ad 6. Undervisningsevaluering efterårssemesteret 2020
Som bilag til punktet var fremsendt aggregerede evalueringsrapporter for efterårssemesteret 2020 samt instituttets principper for undervisningsevaluering.
Malene Kerzel gennemgik rapporterne for jurauddannelsen. To fag på bac.jur. gik i rødt,
og hun har været i kontakt med de fagansvarlige. På et fag har de studerende fået livestreamet undervisningen og desuden haft timer, der blev optaget på forhånd. Sidstnævnte har
ikke fungeret godt, og underviseren vil ikke benytte sig af denne metode, hvis det skulle
blive aktuelt med online undervisning igen. Studienævnet udtrykte enighed i denne beslutning. Det andet fag har haft en ny underviser, der i sin tilbagemelding vurderer, at fagets specifikke indhold ikke i tilstrækkelig grad er blevet koblet tilstrækkeligt sammen
med de mere grundlæggende aspekter. Der er taget kontakt til det universitetspædagogiske center for hjælp til udvikling af faget.
På cand.jur. gik ingen fag i rødt, og de fire, der gik i gult, er placeret på en observationsliste. Den største udfordring har igen været svarprocenterne, der varierer meget. Det formodes at corona har haft en negativ effekt i efteråret 2020, og der arbejdes fortsat videre
på at højne svarprocenterne.
Carsten Willemoes oplyste, at et enkelt fag på HA(jur.) gik i rødt. Der har på det pågældende fag været mange undervisere tilknyttet, og strukturen har ikke fungeret godt for de
studerende. Der vil derfor blive ændret i fagets struktur frem mod næste efterår, og der
forsøges at skære i antallet af undervisere.
På cand.merc.(jur.) gik også ét fag i rødt, og studienævnet godkendte allerede på sidste
møde i marts en ændring af fagbeskrivelsen, der skal imødekomme nogle af de studerendes kritikpunkter. Der vil således blive benyttet en ny lærebog, samt kun være én underviser tilknyttet faget.
Dennis Ramsdahl havde ingen bemærkninger til Masteruddannelsen i skat, hvor alle fag
gik i grønt. Svarprocenten var dog også her til den lave side, og det er også fortsat et opmærksomhedspunkt.
Pernille Andersen påpegede, at der er mange forskellige undervisere tilknyttet Formueret
på jurauddannelsen, og hun efterspurgte en mere tydelig kobling mellem underviser og
fagområde i evalueringsskemaerne, da det kan være svært for de studerende at huske
sidst på semesteret. Malene Kerzel vil undersøge, om dette kan lade sig gøre.

Ad 7. Studiestart for 2020-årgangen
I forlængelse af den gradvise genåbning af universitetet er instituttet blevet opfordret til
at se på, om der kan iværksættes særlige aktiviteter for 2020-årgangen, der havde en noget amputeret studiestart i september 2020. Fakultetet er indstillet på at bevilge midler til
sådanne aktiviteter.
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Malene Kerzel understregede, at det næppe er muligt at planlægge en ny rusuge for 2020årgangen, hvorfor der bør fokuseres på mindre aktiviteter, der kan understøtte den sociale integration på studiet.
Sandra Jeggesen meddelte, at der på statskundskab planlægges en hyttetur for 2020-årgang efter sommerferien. Hun foreslog et lignende tiltag på jura med afvikling i en weekend i september eller oktober, da de studerende er kede af at være gået glip af netop dette
arrangement. Malene Kerzel var skeptisk over for forslaget, idet det næppe vil være muligt
at finde hytter og få de oprindelige tutorer til at deltage.
Der er mulighed for at foreningerne afholder arrangementer af primært faglig karakter inden sommerferien, men da eksamensperioden snart går i gang, meddelte studenterrepræsentanterne, at det kan blive vanskeligt at få planlagt arrangementer for hvert enkelt bachelorhold. Der er dog fortsat interesse for at planlægge arrangementer for 2020-årgangen efter sommerferien. Både Jurrådet og Juridisk Selskab blev nævnt som mulige tovholdere på fremtidige arrangementer.
Malene Kerzel informerede slutteligt om, at der afholdes institutledelsesmøde fredag den
9. april, hvor de økonomiske rammer for ovenstående forslag skal drøftes. Hun vil vende
tilbage med flere oplysninger senere på måneden.

Ad 8. Udkast til strategi for Aarhus BSS 2021-2025
Som bilag til punktet var fremsendt et strategiudkast for Aarhus BSS i perioden 2021 til
2025. Malene Kerzel oplyste, at udkastet vil blive drøftet bredt på fakultetet, herunder
også blandt medarbejderne på instituttet og nu i studienævnet. Udkastet er yderligere
sent til kommentering i aftagerpanelet.
Strategiudkastet forholder sig til fakultetet på et mere overordnet plan, og det er ikke planen, at alle institutter skal levere på alle opstillede parametre. Der vil senere blive lavet
mere konkrete handleplaner for de enkelte institutter.
Studienævnet havde ingen kommentarer til det fremsendte udkast og afventer i stedet en
mere konkret plan for instituttet.

Ad 9. Eventuelt
9.1 Ansættelse af tutorer og russekretærer
Sanda Jeggesen spurgt til tidsplanen for ansættelse af nye tutorer og russekretærer, og
Malene Kerzel oplyste, at der pt. er opslag ude på russekretærer, hvorefter tutoropslag
forventes medio april.
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9.2 Eksternt salg af noter til undervisningen
Malene Kerzel orienterede om en henvendelse fra et par undervisere om et eksternt,
udenlandsk firma, der indsamler og videresælger noter fra undervisning på universiteterne. Juridisk Institut ønsker at understege, at dette foretag intet har med universitetet
at gøre. Den undervisning, der gives på universitetet, giver de studerende de fornødne
færdigheder, og eksterne firmaer kan ikke garantere tidsvarende og korrekte supplement
til undervisningen.
Tobias Frich Pedersen og Pernille Andersen gav begge udtryk for, at sådanne eksterne firmaers produkter ikke er særligt brugbare på jura, da undervisning og pensum ændrer sig
for ofte, samt da kvaliteten af de tilgængelige noter ikke er tilstrækkelig høj.

Mødet sluttede kl. 11.45
Studienævnsformand Malene Kerzel
/ Ida Ravn Eriksen, referent
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