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

Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet fra 7. møde i Juridisk Studienævn, afholdt den 29. september 2021, blev godkendt uden kommentarer.

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

Ad 4. Undervisningsevaluering forårssemesteret 2021
Som bilag til punktet var fremsendt evalueringsrapporter fra forårets undervisning på
jura, erhvervsøkonomi-erhvervsret samt Master i skat samt Juridisk Instituts principper
for undervisningsevaluering.
Malene Kerzel oplyste, at for fag der går i rødt (<3,2), bliver den fagansvarlige kontaktet,
og vedkommende bliver bedt om at indsende en skriftlig redegørelse, der forholder sig til
resultatet af evalueringerne. På fag der går i gult (3,2 – 3,8) kontaktes den fagansvarlige
og fagene kommes på en observationsliste. Sker dette tre gange i træk, skal fagansvarlig
udarbejde en skriftlig redegørelse, som på fag, der går i rødt. Fag med en score over 3,8
går i grønt og giver ikke anledning til yderligere handling.
På bac.jur. går tre fag i gult, og de fagansvarlige er orienteret. To har oplyst, at de forventer, at den lave score er påvirket af corona-nedlukningen. På deltidsuddannelsen går et
enkelt fag i rødt, men da der kun er tre besvarelser, går instituttet ikke videre med sagen.
På cand.jur. går 5 fag i gult, og disse holdes under opsyn til næste evalueringsrunde. To
fag går i rødt, og der er indhentet redegørelser fra de fagansvarlige. Den ene angiver, at
undervisningen har været påvirket af corona, og der blev taget konktakt til CED for at få
hjælp til online-undervisningen. Der vil fremadrettet blive justeret på indholdet i faget, og
det bemærkes, at fraværet af en egentlig lærebog kan have haft en negativ effekt på opfattelsen af strukturen i faget.
På det andet fag henvises ligeledes til corona-nedlukningen, der har vanskeliggjort den
meget gruppebaserede undervisning. Underviser har taget kontakt til CED med henblik
på et supervisionsforløb.
Malene Kerzel oplyste afslutningsvist, at fagene på summer university alle gik i grønt.
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Carsten Willemoes gennemgik resultaterne for erhvervsøkonomi-erhvervsret. På HA(jur.)
er et enkelt fag gået i rødt, men da der både kommer ny fagansvarlig og underviser fra foråret 2022, gøres ikke mere ved faget for nuværende. To fag går i gult, og det formodes at
være på grund af corona-nedlukningen.
På cand.merc.(jur.) går et enkelt fag i gult. Faget gik i rødt i 2020, og det anses som en positiv udvikling, at evalueringsscoren er steget under corona-nedlukningen.
Dennis Ramsdahl meddelte slutteligt, at et af de tre fag, der blev udbudt på Master i skat i
foråret 2021, gik i gult. Der er rettet henvendelse til den fagansvarlige, men da fagene ikke
udbydes igen, foretages der ikke yderligere.
Der var ingen kommentarer til evalueringerne fra studienævnet.

Ad 5. Implementering af e-læringsforløb om GDPR i undervisningen
Som bilag til punktet var fremsendt en sagsfremstilling samt en informationspjece og
PPT-slides om et nyt online GDPR-modul, der er udarbejdet som en del af universitetets
digitaliseringsstrategi.
Malene Kerzel oplyste, at modulet blev præsenteret af en medarbejder fra CED på det seneste møde i Uddannelsesforum, og det har kørt som pilotprojekt på Psykologi og Politik
og økonomi i foråret 2021. Forløbet skal styrke de studerendes digitale kompetencer via et
e-læringsforløb på Brightspace. Der er mulighed for at lade modulet køre selvstændigt,
eller studienævnet kan vælge at implementere det i undervisningen på et eller flere fag.
Studielederne foreslog at tilføje modulet på Brigtspace-siderne for bachelorprojekter og
specialer, hvor de studerende har særlig brug for viden om databeskyttelse.
Tobias Frich Pedersen henviste til faget Forvaltningsret, hvor der er et teoretisk fokus på
GDPR. Han foreslog derfor yderligere at integrere det nye modul i undervisningen i Forvaltningsret, så de studerende også kan blive introduceret til et mere praktisk element.
Malene Kerzel og Carsten Willemoes tog positivt imod forslaget, da Forvaltningsret indgår på både bac.jur. og HA(jur.). De vil tage kontakt til de fagansvarlige med henblik på at
få GDPR-modulet integreret i undervisningen på Forvaltningsret. Modulet vil derudover
blive gjort tilgængeligt i forbindelse med bachelorprojekter og specialer.

Ad 6. Godkendelse af fagudbud til efterårssemesteret 2022
Malene Kerzel oplyste, at institutledelsen inddrages, når der stilles forslag om nye kursusfag med henblik på at sikre, at fagene passer ind i profilen på instituttet. Der er i forbindelse med planlægningen af efterårssemestret 2022 stillet forslag om 4 nye fag, og fagbeskrivelserne var fremsendt som bilag til punktet.
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-

Kreditaftaleret: Faget planlægges udbudt hvert efterår og har ophæng til formueretten. Studienævnet godkendte faget til cand.jur. og cand.merc.(jur.).

-

Law and Global Environmental Challenges: Der er ansat en ny professor inden
for miljøretten, og det nye fag erstatter Erhvervsmiljøret fra efteråret 2022. Studienævnet godkendte faget til cand.jur. og cand.merc.(jur.).

-

Kommunalret: Faget har tidligere været udbudt, og som følge af efterspørgslen på
offentligretlige fag, genindføres det nu. Underviserdækning på faget afventer fortsat. Studienævnet godkendte faget til cand.jur.

Carsten Willemoes redegjorde for det sidste fag, der udbydes som valgfag på HA(jur.):
-

Immaterialret: Faget har været tidligere været udbudt med 5 ECTS, men det opgraderes nu for at modsvare det øvrige valgfagsudbud på uddannelsen. Fagets
omfang er ligeledes opgraderet, så det passer til den nye ECTS-mængde. Studienævnet godkendte faget.

Ad 7. Eventuelt
Nedenstående punkter blev behandlet under eventuelt.
7.1. Deling af information om universitetsvalg
Pernille Andersen opfordrede til, at der deles informationsslides om det kommende universitetsvalg, f.eks. i pauser i undervisningen. Malene Kerzel vil viderebringe denne opfordring til underviserne på instituttet.
7.2. Henvendelse om studievejledningen
Det blev fra studenterside oplyst, at nogle studerende føler sig mangelfuldt vejledt, når de
opsøger studenterstudievejledningen. Studie- og trivselsvejleder Marie Louise Bro Pold,
der er ansvarlig for studenterstudievejledningen, takkede for beskeden og opfordrede de
berørte studerende til at kontakte hende direkte, så der kan blive fulgt op på de konkrete
sager.
7.3. Karakterfordeling i Forvaltningsret
Pernille Andersende oplyste, at en række studerende på 5. semester på bacheloruddannelsen i jura har forsøgt at sammenligne deres eksamenskarakterer, da de har indtryk af, at
der er forskel på resultaterne afhængig af opgaveretter.
Louise Halleskov, der har været eksaminator på faget i sommeren 2021, svarende indledningsvist, at der ikke er modtaget nogen klager over karaktererne fra sommerens prøver.
Hun tilføjede derefter, at der koordineres mellem de forskellige eksaminatorer, lige som
der afholdes forcensur og roteres censorer for netop at sikre et ensartet niveau. Slutteligt

understregede hun, at studerende kan nå frem til samme resultat på baggrund af forskellig argumentation, hvilket kan have betydning for karakteren Malene Kerzel supplerede
med, at en tilsvarende problematik for ikke så længe siden forelå i forbindelse med to studerendes aflevering af øvelsesopgaver i Formueret, men hvor det imidlertid viste sig, at de
forskellige karakterer var et udslag af en forskellig argumentation og på den baggrund var
velbegrundet.
7.4. Danmarks studieundersøgelse
Carsten Willemoes meddelte, at der i uge 43 udsendes invitation til deltagelse i Danmarks
studieundersøgelse, der i år inkluderer Uddannelseszoom og Læringsbarometeret. Fristen
for besvarelse af undersøgelsen er den 15. december.
7.5. Henvendelse om kursusfag
Pernille Andersen fortale, at en række studerende på et kursusfag har udtrykt bekymring
for, om de til eksamen også vil blive bedømt på deres aktivitet gennem semesteret. Malene Kerzel vil tage kontakt med den pågældende underviser.
7.6. Trivselspulje
Fristen for ansøgning om trivselsmidler er udsat til den 14. december, og det er nu også
muligt at søge midler til arrangementer med afholdelse i januar 2022.

Mødet sluttede kl. 14
Studienævnsformand Malene Kerzel
/ Ida Ravn Eriksen, referent
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