Referat af 7. møde i Juridisk Studienævn 2021

Tid: 29. september 2021, kl. 13-15
Sted: Bygning 1410, lokale 147
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Lektor Louise Halleskov, studerende Pernille Andersen
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet fra 6. møde i Juridisk Studienævn, afholdt den 31. august 2021, blev godkendt
uden kommentarer.

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

Ad 4. Opdatering af delegationsskrivelse
Som bilag til punktet var fremsendt en sagsfremstilling, en opdateret udgave af delegationsskrivelsen samt en oversigt over praksis for overførsel af karakterer ved merit.
Sagsbehandler Cecilie Rohde Mikkelsen redegjorde for de seneste ændringer til delegationsskrivelsen:
- MBA- og HD-studierne er nu inkluderet i delegationsskrivelsen.
- Studieaktivitetskravet bortfaldt i vinteren 2021 og fremgår nu ikke længere af delegationsskrivelsen. De studerendes studietid er fortsat begrænset af den maksimale studietid samt reglerne for studieinaktivitet.
- Retningslinjerne for nedskrivning af ECTS samt overførsel af karakterer i forbindelse med merit er blevet præciseret på baggrund af en afgørelse fra Styrelsen for
Uddannelse og Forskning. Som noget nyt skal numeriske karakterer altid overføres ved merit fra en anden dansk uddannelsesinstitution, således at karakteren
tæller med i det endelige gennemsnit.
Studienævnet havde ingen bemærkninger, og den opdaterede delegationsskrivelse blev
godkendt.

Ad 5. Møde i Uddannelsesforum den 13. september
Der blev afholdt møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum den 13. september med deltagelse
af studienævnsformænd og –næstformænd. Carsten Willemoes deltog som observatør, og
han orienterede kort om hovedpunkterne fra seneste møde:
-

Uddannelsesforum blev orienteret om et nyt e-læringsforløb om GDPR, der skal
integreres på uddannelserne. Studienævnet skal på næstkommende møde drøfte
placeringen af dette forløb på jura og erhvervsøkonomi-erhvervsret.
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-

Uddannelsesforum blev yderligere orienteret om, at nedenstående to sagstyper
fremadrettet vil skulle håndteres administrativt af studielederne. I begge tilfælde
skal der foreligge særligt forhold, der kan begrunde en afgørelse om dispensation.
o Afholdelse af fjerneksamen (f.eks. i udlandet) for elitesportsstuderende i
regi af AU Elitesport.
o Afholdelse af online mundtlig eksamen.

-

Uddannelsesforum blev præsenteret for et forslag om udfasning af papirudgaverne af eksamensspørgsmål ved skriftlige stedprøver, således at opgaven kun
kan tilgås digitalt via Wiseflow. Der var stod modstand fra såvel studerende som
flere studieledere, og forslaget blev trukket tilbage.

-

Uddannelsesforum drøftede AUs standardiserede fortrolighedskontrakter, der
bruges af studerende i forbindelse med virksomhedssamarbejde på projektorienteret forløb og i specialer. Kontrakterne kan i nogle tilfælde give udfordringer i
forhold til virksomhedernes egne kontrakter, og sådanne tilfælde vil blive håndteret af enheden Technology Transfer Office (TTO) på AU.

-

Trivselskoordinator Niki Rasmussen fortalte afslutningsvist om de trivselsmidler,
der er afsat til genstart af studielivet på BSS. Der er sidste frist for ansøgning den
15. november.

Ad 6. Godkendelse af fagudbud og pensum
Som bilag til punktet var fremsendt opdaterede fagbeskrivelser for EU-ret og Familie- og
arveret.
Malene Kerzel oplyste, at der er kommet ny udgave af den arveretslige grundbog i indeværende semester, og at der er tale om en mindre reduktion i omfanget af pensum. Studienævnet godkendte pensumændringen.
Carsten Willemoes orienterede herefter om HA(jur.)-faget EU-ret, der i den nye studieordning flyttes fra 2. til 3. semester. Første udbud af faget er således i efteråret 2022. Eksamen i faget ændres fra en hjemmeopgave til en 4-timers skriftlig stedprøve med ekstern
censur, hvilket modsvarer eksamen i EU-ret på bac.jur. Studienævnet godkendte den nye
eksamensform, der vil træde i kraft i vinteren 2022/2023.

Ad 7. 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.
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Malene Kerzel meddelte, at punktet blev drøftet indledningsvist på foregående møde i
studienævnet, samt at studielederne har været i dialog med ELSA og Borgerlige Jurister
om undersøgelsen. Der er på baggrund heraf blevet udarbejdet et udkast til en handleplan, som blev omdelt til mødedeltagerne på mødet.
Fysisk studiemiljø
For så vidt angår det fysiske studiemiljø foreslår studielederne, at der tages kontakt til
bygningsservice om indeklimaet og adgang til strømstik i undervisningslokalerne. Der vil
yderligere blive rettet henvendelse til prodekanen vedr. antallet af studiepladser og undervisningslokaler samt blive påpeget, at det er uhensigtsmæssigt med undervisning i Aulaen. De fysiske hensyn bør i højere grad kunne imødekommes ved planlægning af campus 2.0 i Universitetsbyen.
Psykisk studiemiljø
I arbejdet med det psykiske studiemiljø foreslår studielederne at fokusere på ensomhed
samt udelukkelse fra studiefællesskabet, da disse to områder i særlig grad slår ud i undersøgelsens resultater. Nedenstående tiltag foreslås iværksat:
-

Udbud af faglige og sociale tiltag i regi af studenterforeningerne med støtte fra
trivselspuljen. Studenterforeningerne skal fremhæves yderligere i rusugen, og der
kan med fordel afholdes en foreningsdag kun for kandidatstuderende.
Studienævnet drøftede, hvorledes foreningerne kan fange de studerende, der er
kommet uden for fællesskabet, og det blev fremhævet, at det kan være svært at
møde alene op til foreningsarrangementer. Studie- og trivselsvejleder Marie Louise Bro Pold opfordrede til at bruge studieportalen til information om arrangementer, og der blev talt om forskellige muligheder for at lave en digital løsning,
der kan støtte ensomme studerende i forbindelse med deltagelse i foreningsarrangementer.

-

Facilitering af studiegruppedannelse ved hjælp af UniHelpr, hvor de studerende
på baggrund af forventningsafstemning vil have bedre chance for fastholdelse i
grupperne. Derudover fastholdes læsegruppebørsen, der giver studerende uden
læsegruppe mulighed for at finde et nyt fagligt fælleskab.
De studerende oplyste, at der er taget positivt imod UniHelpr, og at der er tiltro
til, at grupperne vil fungere. Der har været en større tryghed ved gruppedannelsen i år fra både de nye studerende og fra tutorerne. Sandra Jeggesen opfordrede
til fortsat at italesætte, at studiegrupperne er faglige fællesskaber, hvor det ikke er
nødvendigt at være sammen med sine bedste venner fra studiet.

Sandra Jeggesen fortalte afslutningsvist, at Moderate Jurister for nylig har afholdt et arrangement om studieteknik med støtte fra Djøf, og at andre foreninger planlægger lig-

Side 4/7

nende tiltag. Malene Kerzel udtrykte tilfredshed med foreningernes engagement. Hun oplyste, at faggruppen på Familie- og arveret allerede gør en stor indsats for at introducere
god opgaveteknik på 1. år med blandt andet gennemgang af øvelsesopgaver på holdniveau. Det blev fra studenterside foreslået, at undervise mere generelt i hvordan man skriver og formulerer sig som jurist, og Malene Kerzel bekræftede, at hun vil tage kontakt til
Jens Evald og fremlægge overvejelser om at inkludere juridisk skrivning på metodefaget
på 1. semester.
Studielederne vil opdatere handleplanen på baggrund af ovenstående drøftelser, og et endeligt udkast til blive fremsendt til skriftlig godkendelse hos studienævnsmedlemmerne.

Ad 8. Drøftelse af psykisk studiemiljø: krænkende adfærd
Som bilag til punktet var fremsendt en særskilt rapport med resultaterne for krænkende
adfærd på Juridisk Institut.
Malene Kerzel oplyste, at rapporten også har været drøftet på et nyligt institutseminar.
Ca. 25 % af de studerende har besvaret undersøgelsen, der ligger til grund for rapporten,
og besvarelserne fra de studerende på Juridisk Institut skiller sig ikke særligt ud i forhold
til den resterende del af fakultetet. Data stammer fra Uddannelseszoom, og det har ikke
været muligt at få yderligere oplysninger om f.eks. køn på respondenterne.
De fleste tilfælde af krænkelser ser ud til at ske studerende imellem. Det største udslag i
rapporten gælder udelukkelse fra studiefællesskabet, hvorfor emnet er medtaget i handleplanen for undervisningsmiljøvurderingen som drøftet under dagsordenens punkt 7.
Malene Kerzel oplyste videre, at AU har søsat kampagnen Vi siger fra, der skal give de studerende bedre hjælp til håndtering af krænkelser på universitetet. Det er yderligere vigtigt, at også underviserne ved, hvor de studerende kan henvende sig, hvis de oplever uacceptabel adfærd.
De studerende oplyste, at der på foreningsgangen er fokus på #metoo, samt at årets tutorer fik særskilt introduktion til at undgå krænkelser i rusugen. De understregede, at der
kan være forskel på studerendes og underviseres opfattelse af, hvordan man taler om
f.eks. køn, hvilket kan give konflikter. Malene Kerzel bekræftede, at underviserne på det
netop afholdte institutseminar bl.a. blev opfordret til generelt at overveje deres sprogbrug
i undervisningsmæssig sammenhæng.
Der var ikke yderligere kommentarer til emnet.

Ad 9. Ny kvalitetspolitik for uddannelse på AU
Som bilag til punktet var fremsendt en sagsfremstilling samt udkast til ny kvalitetspolitik
for uddannelse på Aarhus Universitet.
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Malene Kerzel oplyste, at universitetets nuværende kvalitetspolitik er fra 2012/2013, og at
den skal fornyes frem mod institutionsakkrediteringen i 2024. Der er udarbejdet et udkast, hvor antallet af delpolitikker er reduceret fra 5 til 4, og hvor indholdssiden er mere
værdibaseret og retningsskabende end tidligere. Fokus i udkastet er fortsat den studerendes gennemløb på AU fra rekruttering til overgang til arbejdsmarkedet.
Kvalitetspolitikken skal godkendes endeligt af universitetsledelsen i december, og studienævnene inviteres til at kommentere på udkastet inden da.
Malene Kerzel noterede, at der er tale om en rummelig politik, og der blev fra studenterside udtrykt tilfredshed med, at der er fokus på overgangen fra elev til studerende på uddannelsernes første år.
Der var ingen yderligere kommentarer til den nye kvalitetspolitik, og studienævnets tilbagemelding vil blive videregivet til prodekanen for uddannelse på BSS.

Ad 10. Eventuelt
Følgende emner blev behandlet under eventuelt
10.1. Valg til studienævnet
Malene Kerzel oplyste, at der snart afholdes universitetsvalg, hvor der skal vælges nye studenterrepræsentanter til studienævnet. Der åbnes for indsendelse af kandidatlister i perioden 14. til 26. oktober kl. 12.
10.2. Skift af studenterforening
Sandra Jeggesen meddelte, at hun er skiftet fra Borgerlige Jurister til Moderate Jurister.
10.3. Eksamensdatoer på kursusfag og fagtilmelding
Tobias Frich Pedersen oplyste, at der i enkelte kursusfag ikke har været mulighed for at
vælge eksamensdatoer med en jævn fordeling i vinterens eksamensperiode. Malene Kerzel svarede, at instituttet er opmærksom på dette, og eksamensplanen vil blive gennemgået af administrationen, således at der kan blive rettet op på fejlen.
Tobias Frich Pedersen spurgte yderligere til fagtilmeldingen, hvor fag, der har været fyldt
efter første tilmeldingsrunde, igen er blevet tilgængelige i 2. og særligt 3. runde i august.
Malene Kerzel fortalte, at det fra instituttets side er besluttet, at der ikke skal være ledige
pladser på de mest efterspurgte fag. Hvis der kommer afmeldinger på grund af f.eks. udveksling, projektorienteret forløb eller lignende, vil fagene derfor kunne optræde igen i efterfølgende tilmeldingsrunder.
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10.4. Nyt system til deling af dagsordner og bilag til studienævnsmøder
Uddannelsesrådgiver Ida Ravn Eriksen oplyste, at studienævnet fremover vil benytte mødeplatformen First Agenda til deling af dagsordener og bilag. Alle medlemmer vil modtage link og vejledning til login.

Mødet sluttede kl. 14.30
Studienævnsformand Malene Kerzel
/ Ida Ravn Eriksen, referent
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