Referat af 6. møde i Juridisk Studienævn 2021

Tid: 31. august 2021, kl. 10-12
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), professor Birgit Liin,
professor Peter Jensen, lektor Louise Halleskov

Dato: 29. september 2021

Fraværende
Studerende Sandra Jytte Jeggesen, studerende Pernille Andersen, studerende Tobias
Frich Pedersen
Desuden deltog
Studienævnssupporter Ida Ravn Eriksen (referent), studienævnssupporter Hanne Falsig,
sagsbehandlere Kristina Birk Härle og Cecilie Rohde Mikkelsen, studie- og trivselsvejleder Marie Louise Bro Pold, institutsekretærer Line Bang Petersen og Cille Rose Quist

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Ansøgninger, dispensationer og klager
3. Ændret procedure for tildeling af særlige eksamensvilkår til studerende med varige funktionsnedsættelser
4. Godkendelse af fagudbud til forårssemesteret 2022
5. Godkendelse af opdaterede adgangskrav til cand.merc.(jur.)
6. Drøftelse af undervisningsmiljøvurdering 2021
7. Drøftelse af psykisk studiemiljø: krænkende adfærd
8. Opsamling på årlig status 2021, Master i skat
9. Eventuelt
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Der var ingen studerende til stede på mødet, og det blev derfor aftalt at udsætte drøftelsen
af punkt 7 om krænkende adfærd til næste møde den 29. september. Dagsordenen blev
herefter godkendt uden yderligere kommentarer.

Ad 2. Ansøgninger, dispensationer og klager
Punktet blev behandlet for lukkede døre.

Ad 3. Ændret procedure for tildeling af særlige eksamensvilkår for studerende med varige funktionsnedsættelser
Som bilag til punktet var fremsendt et notat, der beskriver universitetets nye praksis for
tildeling af særlige eksamensvilkår til studerende med varige funktionsnedsættelser.
Sagsbehandler Kristina Härle oplyste, at et hyrdebrev fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har givet anledning til en gennemgang af processen, og studerende med varige
funktionsnedsættelser vil fremadrettet blive tildelt særlige eksamensvilkår gældende for
hele uddannelsen.
Når en studerende med en varig funktionsnedsættelse første gang har henvendt sig til studieadministrationen, registreres en generel dispensation, og der vil i efterfølgende semestre blive taget kontakt til den studerende med en agterskrivelse omhandlende kommende eksamener.
Studerende med ikke-varige funktionsnedsættelser skal fortsat søge om særlige eksamensvilkår hvert semester på baggrund af aktuel lægelig dokumentation.
Studienævnets medlemmer udtrykte tilfredshed med den nye praksis, der tilgodeser de
studerendes behov.

Ad 4. Godkendelse af fagudbud til forårssemesteret 2022
Som bilag til punktet var fremsendt en opdateret fagbeskrivelse til det obligatoriske
HA(jur.)-fag Eksternt årsregnskab.
Carsten Willemoes oplyste, at der er tale om en konsekvensrettelse, idet faget pt. afvikles i
den fremsendte form i indeværende semester på HA-uddannelsen. Kvalifikationsbeskrivelsen er blevet opdateret med opdeling i viden, færdigheder og kompetencer, og der er
kommet ny fagansvarlig i faget.
Ændringerne blev godkendt af studienævnet.
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Ad 5. Godkendelse af opdaterede adgangskrav til cand.merc.(jur.)
Som bilag til punktet var fremsendt en sagsfremstilling om opdatering af adgangskravene
til cand.merc.(jur.).
Carsten Willemoes forklarede, at det fra Styrelsens side er blevet indskærpet, at det tydeligt skal fremgå, hvilke faglige krav der gælder for ansøgere uden en adgangsgivende
HA(jur.)-uddannelse. Der er derfor, i dialog med AU Optag, blevet udarbejdet en præcisering af de nuværende adgangskrav, der angiver, at ansøger skal have en bacheloruddannelse med mindst 70 ECTS inden for både erhvervsøkonomi og erhvervsjura, samt at der
skal være udarbejdet et tværfagligt bachelorprojekt svarende til mindst 10 ECTS.
Dennis Ramsdahl spurgte, om ansøgere fra andre studier end HA(jur.) reelt vil have mulighed for optagelse på cand.merc.(jur.) med de nye adgangskrav. Carsten Willemoes svarede, at det det vil være begrænset, men at det er vigtigt for de studerendes muligheder
for at klare cand.merc.(jur.), at de opfylder de faglige krav inden for både de juridiske og
erhvervsøkonomiske fagområder.
Peter Jensen nævnte, at særligt det tværfaglige bachelorprojekt kan begrænse optaget
udefra, men studienævnsmedlemmerne var enige i, at kravet om tværfaglighed understøtter den faglige kvalitet på kandidatdelen. Carsten Willemoes tilføjede, at der er tale om
ganske få ansøgere hvert år, der ikke lever op til kravet om en HA(jur.), og AU Optag har
altid mulighed for at kontakte ham, hvis der er tvivl om vurdering af en adgangsgivende
uddannelse.
Studienævnet godkendte herefter de opdaterede adgangskrav til cand.merc.(jur.), der vil
træde i kraft fra september 2022.

Ad 6. Drøftelse af undervisningsmiljøvurdering 2021
Som bilag til punktet var fremsendt en sagsfremstilling samt datarapporter med kvantitative og kvalitative resultater fra undervisningsmiljøvurderingen, der blev afviklet i efteråret 2020.
Malene Kerzel oplyste, at undersøgelsen omhandler de studerendes vurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne skal drøftes på instituttet, lokale indsatsområder skal identificeres, og der skal afslutningsvist udarbejdes en handleplan til offentliggørelse medio oktober.
Fysisk studiemiljø
Malene Kerzel opsummerede indledningsvist de kvalitative svar vedr. det fysiske studiemiljø. De studerende angiver, at de ønsker sig flere studiepladser, at de er utilfredse med
undervisning i Aulaen, at der mangler adgang til strøm, at der er for koldt i nogle lokaler,
samt at antallet af toiletter er for lavt.
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Carsten Willemoes supplerede, at de studerende på erhvervsøkonomi-erhvervsret udtrykker stor utilfredshed med lokale E2 på Fuglesangs Allé, og at de i øvrigt har samme kommentarer til det fysiske miljø som på jura.
Birgit Liin foreslog at inddrage bygningsservice i spørgsmålet om indeklima i Søauditorierne, da der er behov for yderligere afklaring vedr. anbefalet lokaletemperatur samt muligheder for justering af dette. Hun understregede, at der kan være behov for bedre kommunikation og forventningsafstemning med de studerende, hvis AU har fastsatte grænser
for temperaturer i undervisningslokaler.
Studielederne vil bringe kommentarerne om det fysiske miljø videre til de kommende
drøftelser om indretning af campus 2.0.
Psykisk studiemiljø
For så vidt angår resultaterne vedr. det psykiske studiemiljø har flere af emnerne allerede
været behandlet i andre sammenhænge. Der er på jurauddannelsen udfordringer med
stress og ensomhed i højere grad end på den resterende del af fakultetet. Malene Kerzel
oplyste, at det er særligt udpræget på cand.jur., hvor de studerende hvert semester har tre
nye valgfag, hvorfor de ikke nødvendigvis kender deres medstuderende. Studienævnet var
enige om, at dette er en nødvendig konsekvens af den store grad af valgfrihed, som de studerende i øvrigt er meget tilfredse med.
Der er på instituttet allerede planer om en række aktiviteter, herunder foreningsdage,
målrettet de studerende på kandidatuddannelsen med henblik på at øge den sociale trivsel.
Studienævnsmedlemmerne savnede de studerendes input til undersøgelsens resultater,
og det blev aftalt, at der inden næste møde skal tages fat i studenterrepræsentanterne og
studenterforeningerne. Malene Kerzel og Carsten Willemoes vil yderligere samle studienævnets foreløbige drøftelser og lave et udkast til en handleplan, der også vil blive behandlet på næstkommende møde.

Ad 7. Drøftelse af psykisk studiemiljø: krænkende adfærd
Punktet blev udsat til næste møde den 29. september 2021.

Ad 8. Opsamling på årlig status 2021, Master i skat
Som bilag til punktet var fremsendt referat og handleplan fra årlig status på Master i skat,
der blev afholdt den 5. maj 2021. Dennis Ramsdahl redegjorde kort for indholdet og oplyste, at hovedfokus på mødet var på den igangværende nedlukning af uddannelsen. Det
planlægges at have færdiggjort de sidste aktive studerende i sommeren 2023, og der har
været en god dialog med både studerende og Skattestyrelsen om det resterende udbud af
fag.
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Studielederen oplyste afslutningsvist, at der er god tilslutning fra enkeltfagsstuderende på
de fag, der fortsat udbydes.

Ad 9. Eventuelt
Der var ingen punkter til eventuelt.

Mødet sluttede kl. 10.50.
Studienævnsformand Malene Kerzel
/ Ida Ravn Eriksen, referent

