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Referat af 5. møde i Juridisk Studienævn 2021 

 Tid: 10. juni 2021, kl. 10-12 

Sted: Afholdt via Zoom 

 

Til stede 

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

(studieleder), professor Birgit Liin, professor Peter Jensen, lektor Louise Halleskov, stu-

derende Sandra Jytte Jeggesen, studerende Pernille Andersen, studerende Frederikke 

Rose Wiesauer, studerende Tobias Frich Pedersen 

 

Fraværende 

Professor Dennis Ramsdahl Jensen (studieleder)  

 

Desuden deltog 

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

sagsbehandler Kristina Birk T. Kristiansen og Cecilie Rohde Mikkelsen, studie- og triv-

selsvejleder Marie Louise Bro Pold, institutsekretærer Line Bang Petersen og Cille Rose 

Quist, observatør Mikkel Grøne 

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Ansøgninger, dispensationer og klager 

4. Godkendelse af fagudbud til forårssemesteret 2022 

5. Erfaringsopsamling vedr. digital undervisning i corona-perioden 

6. Opsamling på årlig status 2021 

7. Eventuelt 
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.  

 

 

Ad 2. Godkendelse af referat 

Referatet fra 5. møde afholdt den 4. maj 2021 blev godkendt uden kommentarer. 

 

 

Ad 3. Ansøgninger, dispensationer og klager 

Punktet blev behandlet for lukkede døre. 

 

 

Ad 4. Godkendelse af fagudbud til forårssemesteret 2022 

Som bilag til punktet var fremsendt to opdaterede fagbeskrivelser for forårssemesteret 

2022. Carsten Willemoes redegjorde for indholdet. 

 

Grundlæggende formuret II 

Et nyt fag på HA(jur.), der udbydes for første gang i foråret 2022. Faget er en kombina-

tion af det tidligere Kreditret og dele af Grundlæggende formueret.  

 

Det fremgår af fagbeskrivelsen, at pensum fra Grundlæggende formueret I også kan indgå 

i eksamen, og der blev fra studenterside opfordret til, at det gøres så eksplicit som muligt, 

hvilke dele, der er tale om. Carsten Willemoes oplyste, at fagets første del afvikles i efter-

året 2021, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at gøre informationerne om 

pensum mere detaljerede. Fagbeskrivelsen vil dog blive opdateret med denne information 

til foråret 2022.  

 

Logistik og økonomistyring 

Faget har fået ny kursusansvarlig og nye undervisere, og der er desuden lavet enkelte 

mindre rettelser i fagbeskrivelsen. Da evalueringerne har ligget i rødt, følges der op på 

evalueringerne efter næste undervisningsforløb, og det kan komme på tale at ændre yder-

ligere i fagets indhold. 

 

Studienævnet godkendte fagbeskrivelserne til forårssemesteret 2022. 

 

 

Ad 5. Erfaringsopsamling vedr. digital undervisning i corona-perioden 

Som bilag til punktet var fremsendt et notat fra Den universitetspædagogiske styregruppe 

på BSS, og Malene Kerzel oplyste, at hun deltager i gruppen, der har prodekan Morten 

Rask som tovholder. Der er igangsat en proces med evaluering af den digitale undervis-

ning med henblik på at afdække de elementer, der kan benyttes fremadrettet i undervis-

ningen på fakultetet. Studielederne har også inddraget underviserne på instituttet.  

 



 
 

  

  

Side 3/5 

 

Malene Kerzel spurgte studienævnet om deres input til, hvad der har fungeret godt og 

mindre godt ved online-undervisningen samt i hvilke sammenhænge. 

 

Sandra Jeggesen anførte, at succesen med online undervisning har være afhængig af den 

enkelte underviser. Der er forskellige tilgange til brugen af f.eks. tavler og lignende i un-

dervisningen, og nogle har fundet det vanskeligt at overføre til et digitalt format. Nogle 

undervisere har således været hæmmet af rammerne, og det har været tydeligt, at under-

visningen har været underlagt visse begrænsninger. Det har dertil været frustrerende for 

både undervisere og studerende, når det tekniske ikke har fungeret. 

 

Tobias Frich Pedersen påpegede, at online formatet dog også har givet de studerende 

bedre muligheder for at stille spørgsmål til undervisningen. Brug af chatten kan få flere 

studerende til at turde stille spørgsmål, og de kan besvares på et tidspunkt, hvor det ikke 

afbryder forelæsningen. Sandra Jeggesens tilføjede, at nogle undervisere har brugt tid ef-

ter forelæsningen på at besvare spørgsmål, da der ikke altid er tid til mange spørgsmål 

undervejs. Frederikke Wiesauer anførte, at nogle undervisere kan føle sig nødtaget til at 

svare på alle spørgsmål i chatten, mens andre nøjes med de generelle spørgsmål, der giver 

mening for alle studerende. 

 

Studenterrepræsentanterne gav udtryk for, at de hovedsagelig foretrækker fysisk under-

visning, som dog med fordel kan suppleres af nogle af de værktøjer, der er blevet anvendt 

under corona. Det kan f.eks. være brug af online diskussionsforum til spørgsmål og dialog 

med underviser, samt små videoer med introduktion til faget eller uddybende forklaring 

af elementer i pensum. 

 

Studienævnet var enige om, at egentlig online undervisning fremadrettet kun bør være en 

undtagelse, men at relevante digitale værktøjer med fordel kan inddrages, når det af pæ-

dagogiske grund giver mening på det enkelte fag. Peter Jensen tilføjede, at styregruppens 

opfølgende arbejde også bør inddrage erfaringerne fra online eksamen.  

 

Malene Kerzel vil bringe studienævnets input videre til styregruppen. 

 

 

Ad 6. Opsamling på årlig status 2021 

Som bilag til punktet var fremsendt referater og handleplaner fra de årlige statusmøder 

på jura og erhvervsøkonomi-erhvervsret, der blev afholdt i maj måned. Møderne var base-

ret på de kvalitetsindikatorer, der også er blevet drøftet i studienævnet, og der er blevet 

udarbejdet en handleplan for hver studieretning. 

 

Carsten Willemoes redegjorde kort for mødet og handleplanen på HA(jur.) og 

cand.merc.(jur.). Mødedeltagerne havde fokus på de gule og røde indikatorer, herunder 

det sociale og faglige miljø, der denne gang har fået lavere evaluering end tidligere år. 

Ifølge handleplanen skal der arbejdes videre med førsteårsfrafaldet på HA(jur.) via tre til-



Side 4/5 tag: Der skal bruges UniHelpr til oprettelse af studiegrupper, buddy-ordningen skal fort-

sætte igen i efteråret 2021, og endelig skal uddannelsens indhold tydeliggøres overfor po-

tentielle studerende gennem en såkaldt ”uddannelsestjekker”, der tydeliggør uddannel-

sens formål indhold over for ansøgers interesser.  

Derudover skal studielederen udarbejde et notat, der redegør for brugen af DVIP på ud-

dannelsen set i lyset af de praksisnære behov, der gør sig gældende på Juridisk Institut. 

Malene Kerzel tilføjede, at instituttet har opfordret fakultetsledelsen til at revidere 

VIP/DVIP-ratioen, da den ikke er hensigtsmæssig som kvalitetsindikator på alle studier. 

Malene Kerzel oplyste herefter, at der blev talt om mange af de samme temaer på status-

mødet på jura, herunder også VIP/DVIP-ratioen. Førsteårsfrafaldet er faldet lidt, men det 

optræder fortsat som et punkt på handleplanen, og det er noteret, at instituttet ifølge 

handleplanen - i det omfang det er praktisk muligt - skal planlægge og afvikle en studie-

café og have fokus på juridisk opgaveskrivning på 1. semester. Det er yderligere planlagt 

at tage UniHelpr i brug ved læsegruppedannelsen, ligesom også buddy-ordningen kom-

mer til at gælde på bac.jur. 

Som tidligere drøftet i studienævnet skal der afholdes en foreningsdag rettet mod både 

bachelor- og kandidatstuderende. Der er i den forbindelse mulighed for at søge midler fra 

trivselspuljen, og studielederen står gerne til rådighed for hjælp til foreningerne. 

Malene Kerzel har skrevet et notat om VIP/DVIP-ratioen til prodekanen, og slutteligt skal 

det undersøges, hvor mange studerende, der forlænger studiet og nøjes med 20 ECTS pr. 

semester, da dette kan have indflydelse på studieintensiteten. 

Der var ingen kommentarer til referater og handleplaner fra studienævnet. 

Ad 7. Eventuelt 

Følgende emner blev behandlet under eventuelt. 

7.1. Fagtilmelding til efterårssemesteret 2021 

Observatør Mikkel Grøne oplyste, at der har været stor utilfredshed blandt de stude-

rende på kandidatuddannelsen oven på fagtilmeldingen til efteråret 2021. Det blev 

meldt ud, at både skema og eksamensplan ville være klar til den 1. maj, men det viste 

sig, at kun skemaet var klart på cand.jur. Den studerende efterspurgte en uddybende 

forklaring på processen. 

Malene Kerzel svarede, at processen for fagtilmelding er lavet om på hele fakultetet. 

Eksamensplanlægningen foregår centralt i studieadministrationen med undtagelse af 

de mundtlige prøver på jura, der fortsat tilrettelægges af instituttet. Det var derfor en 

beklagelig fejl, at den overordnede besked om offentliggørelse af eksamensplaner gik 

ud til alle studerende på BSS.   
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Malene Kerzel forklarede videre, at instituttet på nuværende tidspunkt ikke kender de 

mange eksterne undervisere til efteråret 2021, hvorfor det ikke er muligt at fastlægge 

eksamensplanen på forhånd. Der er tale om travle personer, der skal have mulighed 

for tilpasse eksamenstidspunkterne til deres øvrige virke. Der er derfor ikke ændret i 

den hidtidige praksis, hvor studerende får tre mulige eksamensdatoer at vælge imel-

lem. Dette system sikrer en høj grad af fleksibilitet, da der kan tages hensyn til øvrige 

tilmeldte kursusfag. Skulle eksamensplanen fastlægges på forhånd af Studieplan, ville 

det kun være muligt at sikre mod overlap inden for en enkelt fagklynge, og der ville 

være meget lille mulighed for tilpasning efterfølgende. Med den nuværende model 

kan instituttet træde til og hjælpe, hvis en studerende skulle opleve overlap. Alt i alt 

er der tale om den mest hensigtsmæssige model for de studerende, og da der er et 

stort antal valgfag at planlægge, giver det ikke mening at følge samme model som på 

resten af fakultetet.  

 

7.2. Tilbagemelding vedr. beslutning om fysisk undervisning 

Tobias Frich Pedersen oplyste, at flere studerende har være utilfredse med den måde, 

der blev prioriteret fag, da der blev åbnet for fysisk fremmøde igen, og særligt elite-

modulet fremhæves i denne sammenhæng. Malene Kerzel noterede sig kritikken, 

men understregede samtidig, at beslutningen om fysisk fremmøde blev truffet af stu-

dienævnet på baggrund af en række faglige og praktiske grunde under det regelsæt, 

der var gældende på daværende tidspunkt. 

 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 11.30 

 

Studienævnsformand Malene Kerzel  

/ Ida Ravn Eriksen, referent 

 

 

 


