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Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet fra 3. møde afholdt den 6. april 2021 blev godkendt uden kommentarer.

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

Ad 4. Meddelelser
Næstformand Pernille Andersen orienterede om nedestående punkt.
4.1. Møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum
Der blev afholdt møde i Uddannelsesforum den 21. april, hvor et af hovedtemaerne var
forebyggelse af eksamenssnyd. Der vil blive lavet en informationskampagne til studerende
om eksamenssnyd og konsekvenserne heraf. Der blev på mødet også fremsat forslag om
at lave differentierede eksamensopgaver til sommerens prøvetermin, hvilket de studerende yderligere skal informeres om.
Malene Kerzel påpegede, at der er stor forskel på muligheden for at differentiere eksamensopgaver på fakultetet, og at dette ikke vil være ligetil på jura. Birgit Liin supplerede,
at mange eksamensopgaver allerede er lavet og lagt i Wiseflow, hvorfor det er for sent at
lave ændringer.
Malene Kerzel anførte, at det centrale på jura er argumentationen i eksamensbesvarelserne, hvorfor risikoen for eksamenssnyd trods alt vurderes at være mindre end på en
række andre uddannelser. Der var opbakning fra studenterrepræsentanterne til dette
synspunkt.
Pernille Andersen meddeler prodekanen, at der fra juras side ikke er opbakning til differentierede eksamensopgaver på nuværende tidspunkt.

Ad 5. Fremtidig brug af online mundtlige prøver
Som bilag til punktet var fremsendt en sagsfremstilling udarbejdet på baggrund af drøftelser i Uddannelsesforum. En ændring til eksamensbekendtgørelsen har gjort det muligt
at afholde online mundtlige prøver uden krav om tilsynsførende, og studienævnet skal således drøfte, om der fortsat er opbakning til brugen af online mundtlige prøver efter corona.
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Sandra Jeggesen argumenterede, at det vil skabe ulighed, hvis studerende selv kan bestemme, om de vil gå til fysisk eller til online mundtlig eksamen, og rent personlige præferencer bør derfor ikke være afgørende. Det bør i stedet kun være muligt i særlige tilfælde,
hvor en studerende på grund af f.eks. udveksling ikke er i stand til at møde fysisk op. Louise Halleskov erklærede sig enig og tilføjede, at det også kunne blive relevant med online
eksamen, via en dispensation, hvis en studerende kan dokumentere f.eks. svær eksamensangst.
Tobias Frich Pedersen argumenterede, at det er nemmere at være fysisk til stede ved en
mundtlig eksamen, da man som studerende bedre kan opfange signaler fra eksaminator
og censor. Desuden ser han større risiko for eksamenssnyd, hvis eksamen foregår online.
Birgit Liin bekræftede ovenstående synspunkter, og understregede, at andre forhold ud
over udveksling, bør behandles af dispensationsudvalget. Malene Kerzel argumenterede,
at alle tilladelser til online mundtlig eksamen bør behandles af dispensationsudvalget.
Studienævnet drøftede risikoen for eksamenssnyd ved online mundtlige prøver, og det
blev bemærket, at underviserne har svært ved at dokumentere dette og reagere ved mistanke. Carsten Willemoes anførte, at der på AU fremadrettet bør udarbejdes fælles overordnede retningslinjer for håndtering af eksamenssnyd ved online mundtlig eksamen i
takt med, at denne eksamensform bliver mere almindelig.
Carsten Willemoes foreslog, at der også skal være mulighed for, at en fagansvarlig kan
kunne planlægge et fag med ren online mundtlig prøve, hvis fagets indhold og eksamensform passer til formatet. En sådan eksamensform skal dog fremlægges for og godkendes
af studienævnet. Studienævnet støttede dette forslag.
Malene Kerzel opsummerede drøftelserne og konkluderede, at studienævnet kan godkende fag med 100 % online mundtlig eksamen, at både incomming og outgoing udvekslingsstuderende skal have mulighed for online mundtlig eksamen, hvis konkrete omstændigheder gør, at de ikke kan være fysisk til stede i Aarhus, samt at studerende med dokumenterede særlige omstændigheder ved dispensation kan få mulighed for online mundtlig
eksamen. Der var i studienævnet forskellige holdninger til, om adgang til online mundtlig
eksamen for udvekslingsstuderende også skulle behandles som en dispensationsansøgning.

Ad 6. Årlige statusmøder 2021
Som bilag til punktet var fremsendt sagsfremstillinger, datapakker, oversigter over indikatorer samt læringsmålsmatricer for studierne udbudt på Juridisk Institut. Malene Kerzel oplyste, at der som en del i kvalitetsarbejdet på fakultetet afholdes årlige statusmøder
samt større uddannelsesevalueringer hvert 5. år. Årets statusmøder afholdes alle i maj
måned.

Side 3/8

Der tages referat og laves handleplaner på baggrund af møderne, og disse vil gennemgået
på et senere studienævnsmøde.
6.1. Jura
Malene Kerzel gennemgik datapakkerne for jurauddannelsen. Grænseværdierne kan gå i
grønt, gult (opmærksomhedspunkt) og i rødt (handling.). På bacheloruddannelsen i jura
går førsteårsfrafaldet i gult med 18,1 % på 2019-årgangen. Indikatoren er faldet lidt siden
sidste år, og det er et fortsat fokuspunkt på instituttet.
Den sociale trivsel på bacheloruddannelsen er faldet, og indikatoren går nu i gult. Malene
Kerzel formoder, at dette skyldes corona, der har haft stor indflydelse på de studerendes
trivsel det seneste år.
Forskningsdækningen, både VIP/DVIP-ratio samt VIP-dækningsgraden, går fortsat i gult,
hvilket skyldes brugen af eksterne undervisere som følge af mangel på interne underviserressourcer.
På kandidatuddannelsen i jura ses samme udfordring mht. den sociale trivsel. Scoren har
tidligere været drøftet i studienævnet, da den altid ligger lavere end på bachelordelen.
Dette skyldes i høj grad strukturen med de mange valgfag, som bevirker mangel på faste
hold og læsegrupper. De planlagte foreningsarrangementer i 2020 måtte desuden udskydes på grund af corona.
VIP/DVIP-ration går fortsat i gult, men da det er en del af instituttets strategi at bruge
højt kvalificerede eksterne undervisere på mange af kursusfagene, vurderes indikatoren
ikke for problematisk. Uddannelsen er professionsrettet, og de eksterne undervisere danner bindeled mellem teori og praksis. Emnet blev ligeledes diskuteret med prodekanen på
sidste års statusmøde.
Endelig er studieintensiteten faldet, og de studerende angiver at bruge 32,6 timer ugentligt på studiet. Tobias Frich Pedersen oplyste, at mange studerende har studierelevant arbejde, hvorfor de i perioder vælger tage færre ECTS pr. semester, hvilket selvsagt påvirker
studieintensiteten.
6.2. Erhvervsøkonomi-erhvervsret
Carsten Willemoes gennemgik dernæst datapakkerne for HA- og cand.merc.(jur.).
På HA(jur.) går førsteårsfrafaldet i gult med 18,4 %, hvilket er lidt stigende fra sidste år.
Antallet af studerende er dog noget mindre, og selv små afvigelser giver derfor udslag.
Den sociale og faglige trivsel er faldet, men indikatoren går stadig i grøn. Tallene stammer
fra den delvise corona-nedlukning i efteråret 2020, og den lavere score er derfor ikke
overraskende.
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Studieintensiteten på bacheloren er steget lidt og ligger nu lige under de 37 timer, der giver grøn indikator. Carsten vurderer, at 36,7 timer pr. uge er tilfredsstillende.
På cand.merc.(jur.) går tre indikatorer i gult og en i rødt. Undervisningsevalueringen er
faldet til lige under grænsen, ligesom indikatorerne for social og faglig trivsel også er gået
fra grøn til gul. Samtlige indikatorer formodes at være påvirket af coronasituationen.
Endelig går forskningsdækningen i rødt. Tallene er dog fra efteråret 2019 og foråret 2020,
og der er siden blevet tilføjet flere interne undervisere, hvorfor indikatoren nu ville gå i
gult. Der er ikke anledning til bekymring, da der bevidst bruges eksterne undervisere til
enkelte fag. Carsten Willemoes bemærkede afslutningsvist, at dette accepteres på statusmøderne, da brugen af eksterne underviserer en fastlagt strategi på instituttet.
6.3. Master i skat
Dennis Ramsdahl oplyste, at det sidste år blev besluttet at lukke Master i skat. Der er derfor lavet en gennemgang af de resterede studerende på uddannelen, og de følges nærmest
på individniveau med henblik på at sikre den bedst mulige nedlukning. Uddannelsen forventes endeligt lukket i foråret 2023.
Indikatorerne ser overordnet pæne ud. Forskningsdækningen går dog i rødt, hvilket skyldes brugen af eksterne undervisere. Som det også er tilfældet på jura, er Master i skat en
praktikker-rettet uddannelse, hvor der er behov for eksterne undervisere, der kan koble
teori til praksis. Indikatoren giver således ikke anledning til bekymring.

Ad 7. Idékatalog for bedre fastholdelse
Som bilag til punktet var fremsendt en sagsfremstilling samt det samlede idé- og indsatskatalog med oversigt over initiativer for bedre fastholdelse. Malene Kerzel oplyste, at førsteårsfrafald er blevet besluttet som et prioriteret indsatsområde i 2021 af fakultetsledelsen, og at der i regi af Uddannelsesforum har været nedsat en arbejdsgruppe med det formål at indsamle indsatser fra alle studierne på fakultetet.
Det indstilles, at studienævnet gennemgår idékataloget med henblik på anvendelse på instituttets bacheloruddannelser.
Pernille Andersen fremhævede Familie- og arveret som et fag, der kan være svært for de
studerende på juras første studieår. Hun spurgte følgelig til placeringen af omgængerundervisningen, der kunne være mere fordelagtig mellem 1. og 2. eksamensforsøg.
Malene Kerzel svarede, at omgængerundervisningen tidligere har været placeret i februar
mellem 1. og 2. eksamensforsøg, men at dette overlappede for meget med undervisningen
i Dele af formuret. Tilbuddet er derfor flyttet til sommeren mellem 2. og 3. eksamensforsøg.

Side 5/8

Malene Kerzel anerkendte, at Familie- og arveret kan være et svært fag for de nye studerende, der samtidig skal lære, hvad det vil sige at være studerende. Hun foreslog derfor, at
se på muligheden for at oprettet en studiecafé i faget, hvor de studerende kan få hjælp til
øvelsesopgaverne.
De studerende støttede forslaget, og Tobias Frich Pedersen tilføjede, at der yderligere kan
være behov for mere undervisning i at skrive en juridisk opgave. Louise Halleskov bakkede op om forslaget om mere fokus på eksamensopgaverne, og bemærkede, at det er et
godt tilbud, der forholdsvist nemt kan implementeres. Birgit Liin supplerede, at skriveteknik også efterspørges i holdundervisningen på 5. semester, hvorfor det vil være godt at
implementere allerede tidligt på studiet. Hun foreslog yderligere at tage kontakt til læringscenteret (CED) med henblik på at indtænke et online element eller lignende i processen, så det bliver nemmere at nå ud til alle 400 studerende på første årgang.
Malene Kerzel noterede sig forslaget om mere opgaveteknik på 1. semester eventuelt koblet til studiecaféerne og CED.
Sandra Jeggesen påpegede dernæst, at mange studiegrupper falder fra hinanden på 2. semester, men at studievejledningen har et tilbud om hjælp til sammensætning af nye grupper, som bør fremhæves mere. Studie- og trivselsvejleder Marie Louise Bro Pold supplerede, at dette tilbud blev benyttet af 12 studerende i år, og der blev lavet tre nye grupper.
Studenterstudievejlederne holder også et oplæg for de studerende med tips til læsegruppearbejdet.
Malene Kerzel oplyste, at de studerende hidtil har været placeret vilkårligt i læsegrupperne. Fra september 2021 vil appen UniHelpr blive brugt til fordelingen med udgangspunkt i en række spørgsmål om de studerendes kompetencer samt forventninger til arbejdsindsats. Der er gode erfaringer med appen fra HA og statskundskab, hvor den har
været brugt gennem flere år, og der er håb om, at flere grupper vil forsætte gennem hele
bacheloruddannelsen. Der er pt. ikke planer om at bruge appen på kandidatuddannelsen,
da systemet ikke fungerer optimalt til de mange forskellige kursusfag. Der påtænkes dog
mere reklame for læsegruppebørsen i regi af studievejledningen.
Malene Kerzel opsummerede drøftelserne og konkluderede, at de prioriterede indsatser
for 2021 vil være oprettelse af studiecaféer, mere undervisning i opgaveskrivning samt
mere information om læsegruppebørsen til senere årgange på studiet.

Ad 8. Planlægning af vejledningsarrangement for førsteårsstuderende
Sandra Jeggesen fortalte, at studenterrepræsentanterne planlægger et vejledningsmøde
for de nye førsteårsstuderende ultimo oktober med information om bl.a. tilrettelæggelse
af studiet, muligheder for at søge om dispensation, frister for eksamensafmelding mv.
Formålet er at øge kendskabet til de formelle regler, så studerende er bedre rustet til at
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agere på uddannelsen. Det vil være et frivilligt arrangement, men det planlægges afholdt i
forbindelse med en forelæsning for at nå ud til flest mulige deltagere.
Studenterrepræsentanterne vil stå for at planlægge og afholde arrangementet, men også
studievejledningen og studieadministrationen påtænkes involveret. Studie- og trivselsvejleder Marie Louise Bro Pold oplyste, at studievejledningen allerede har et lignende oplæg
i september, hvorfor indhold og formål skal koordineres yderligere.
Malene Kerzel udtrykte tilfredshed med initiativet, og spurgte videre, om studenterforeningerne fortsat planlægger en foreningsdag for både bachelor- og kandidatstuderende i
efteråret. Sandra Jeggesen svarede, at foreningerne er i gang med at planlægge arrangementer for begge grupper af studerende.

Ad 9. Eventuelt
Følgende emner blev behandlet under eventuelt:
9.1. Tilmelding til kursusfag til E21
Pernille Andersen fortalte, at der har været utilfredshed blandt de studerende på
cand.jur., da eksamensplanen for de ikke obligatoriske kandidatfag for vinteren 2021 ikke
var klar på tidspunktet for fagtilmeldingen som ellers annonceret. Malene Kerzel beklagede, at der var blevet givet forkert information til de studerende på jura om den nye proces for fagtilmelding, hvor de studerende selv er ansvarlige for at tjekke for undervisnings- og eksamensoverlap, inden de tilmelder sig fag til efterårssemesteret.
Hun oplyste videre, at processen for fastlæggelse af de mundtlige eksamensdatoer vil fortsætte som hidtil, hvor de studerende kan vælge mellem tre forskellige tidspunkter og derved undgå overlap. Skulle der mod forventning blive overlap, vil instituttet, som det også
har været tilfældet hidtil, være behjælpelige med at tilpasse planen. Med de mange eksterne undervisere på kandidatuddannelsen er det ikke muligt at lave eksamensplanen på
dette tidlige tidspunkt. Studielederen vil vurdere, om der skal sendes yderligere information til de studerende om sagen.
De studerende spurgte følgelig til de offentliggjorte fagklynger, hvor principperne for
overlap er lavet om siden sidste semester: Der garanteres nu, at der ikke er overlap inden
for klyngerne. Malene Kerzel oplyste, at processen er blevet strømlinet på hele BSS, og de
nye klyngeprincipper er en fælles beslutning, der gælder på alle studier. Instituttet har
bl.a. valgt at placere Skatteret og Civilproces i samme klynge, da mange studerende tager
fagene samme semester. Det er derudover ikke forsøgt at lave en faglig toning gennem
klyngerne, og de studerende kan frit vælge fag efter egne faglige præferencer.
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9.2. Udskiftning af studenterrepræsentant
Tobias Frich Pedersen oplyste, at Nicklas Verne Jensen stopper i studienævnet pga. studieskift. Det skal derfor undersøges, om der findes en suppleant fra erhvervsøkonomi-erhvervsret, ligesom der skal findes et nyt medlem til dispensationsudvalget. Studienævnssupporteren vil gå videre med sagen.
Mødet sluttede kl. 12.20
Studienævnsformand Malene Kerzel
/ Ida Ravn Eriksen, referent
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