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

Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet fra 8. møde i Juridisk Studienævn, afholdt den 28. oktober 2021, blev godkendt
uden kommentarer.

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

Ad 4. Orientering fra Uddannelsesforum
Der blev afholdt møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum den 4. november. Malene Kerzel
redegjorde for hovedpunkterne fra mødet.
-

På baggrund af en henvendelse fra Nat-Tech drøftede mødedeltagerne praksis for
brugen af ph.d.-studerende som eksaminatorer og vejledere. På Juridisk Institut
bruges ph.d.-studerende som udgangspunkt ikke som specialevejledere med mindre, der er stærke faglige grunde herfor.

-

Der blev samlet op på de udarbejdede handleplaner fra undervisningsmiljøvurderingen. Prodekanen har taget kontakt til bygningsservice på baggrund af kommentarerne om det fysiske studiemiljø, og det forventes yderligere, at campus 2.0
vil løse flere af de identificerede problemer med de fysiske rammer. For så vidt
angår det psykiske studiemiljø meddelte prodekanen, at der vil blive fulgt op og
evalueret på handleplanerne på de årlige statusmøder, der afholdes i foråret
2022.
Carsten Willemoes supplerede, at Uddannelsesforum diskuterede muligheden for
at samle al undervisning på specifikke dage, så de studerende kan få bedre tid til
at varetage et studiejob. Dette forventes dog at gå ud over studiemiljøet, og der
var ikke opbakning til forslaget. Dertil kommer at uddannelserne er tilrettelagt
som fuldtidsstudier, hvorfor det ikke er muligt at holde specifikke dage undervisningsfri.

I forbindelse med årlig status har studienævnet tidligere drøftet studieintensiteten på
cand.jur., hvor studerende i gennemsnit angiver at bruge 34 timer om ugen på studiet.
Det formodes at kunne hænge sammen med, at de studerende ikke tilmelder sig et fuldt
program med 30 ECTS hvert semester. Malene Kerzel har derfor undersøgt, hvorledes de
studerendes tilmeldinger har fordelt sig på ECTS over de seneste 5 år. Gennemgangen viser, at ca. en tredjedel af de studerende kun tager 20 ECTS i efterårssemestrene, mens
flere tager fuldt program i foråret. Malene Kerzel efterspurgte de studerendes input til
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baggrunden for denne fordeling, og der blev fremført nedenstående mulige forklaringer
på de studerendes ageren:
-

-

-

Første semester på kandidaten kan de studerende have et ønske om en lavere arbejdsbelastning efter at have gennemført formueretten på bacheloruddannelsens
6. semester.
Det kan hænge sammen med et, for nogle studerende, mere attraktivt fagudbud i
foråret – f.eks. udbud af strafferetlige fag.
Mange studerende tager reelt også kun 20 ECTS i forårssemesteret, men da både
Summer University og augustfag tæller med i opgørelse af forårsfag, kan tallene
være misvisende.
Nogle studerende ønsker at afslutte uddannelsen med en mundtlig eksamen,
hvorfor de udskyder et kursusfag til 4. eller 5. semester.

Ad 5. Godkendelse af fagudbud til efterårssemesteret 2022
Som bilag til punktet var fremsendt nye og ændrede fagbeskrivelser til efterårssemesteret
2022. Malene Kerzel gennemgik nedenstående fag:
Retshistorie
Der undervises pt. både på forelæsninger og hold, men fagansvarlig foreslår at erstatte
holdundervisningen med gruppeøvelsesopgaver med skriftlig feedback samt 8 online sessioner med mundtlige tilbagemeldinger og gennemgang af opgaverne. Formålet er bl.a. at
forberede de studerende bedre på eksamen, som består af en 3-timers skriftlig stedprøve.
Der er for nuværende ikke planer om at lave samme ændring på Retssociologi.
Studenterrepræsentanterne bakkede op om forslaget, men de bemærkede dog, at 8 øvelsesopgaver er en stor arbejdsbelastning for et 5 ECTS-fag, der afvikles samtidig med først
bacheloropgaven og siden de formueretlige fag. Det blev yderligere foreslået, at gruppesammensætningen til øvelsesopgaverne sker ud fra en tilfældig lodtrækning, så de studerende ikke selv skal finde grupper. Studienævnet godkendte slutteligt den opdaterede fagbeskrivelse, og Malene Kerzel vil videreformidle studienævnets bemærkninger til fagansvarlig.
Praktik juridisk arbejde i et digitaliseret samfund
Nyt kursusfag med fokus på digital parathed, der giver jurister bedre mulighed for at
indgå i samarbejde med andre specialister inden for området. Fakultetet har stor fokus på
inddragelse af digitalisering i undervisningen, hvilket er medvirkende årsag til, at dette
kursusfag er udviklet. Eksamen består af en mundtlig prøve på baggrund af en synopsis
udarbejdet i sidste del af undervisningen.
Birgit Liin bemærkede at læringsmålene primært omfatter det beskrivende og redegørende, og Malene Kerzel svarede, at det er svært at gå dybere, når faget ikke ligger inden
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for et kernefelt på instituttet. Tobias Frich Pedersen nævnte, at der på KU udbydes supplerende kurser i programmering for jurister, og det er godt, at der også fokuseres på
mere praktisk viden om IT på AU. Faget blev godkendt til cand.jur. og cand.merc.(jur.).
Valg af selskabsform
Kursusfag, der ikke har været udbudt i flere år, genoptages nu med en ny fagansvarlig. Faget er et supplement til Aktie- og anpartsselskabsret, og der koordineres mellem de fagansvarlige, således at der ikke bliver for meget fagligt overlap. Der vil således ikke blive tale
om kursusforbud. Eksamen består af en 20-minutters mundtlig prøve uden forberedelse.
Faget blev godkendt til cand.jur. og cand.merc.(jur.).
Carsten Willemoes redegjorde herefter for ændringerne på nedenstående obligatoriske
fag på cand.merc.(jur.):
Law and Economics – an Introduction to the Economic Analysis of Law
Eksamen ændres fra at bestå af både en synopsis samt en 4-timers skriftlig stedprøve til
blot en 3-timers skriftlig stedprøve, som passer bedre til et 5 ECTS-fag. Dertil kommer en
række primært sproglige ændringer i resten af fagbeskrivelsen. Ændringerne blev godkendt af studienævnet.

Ad 6. AU valg 2021: vakante pladser på erhvervsøkonomi-erhvervsret
Valget af næste års studenterrepræsentanter er afsluttet. Der var i år ingen opstillede kandidater på erhvervsøkonomi-erhvervsret, hvilket betyder, at der er to vakante pladser i
studienævnet i 2022.
Carsten Willemoes påpegede, at der er behov for de studerendes input til studienævnets
drøftelser, og det er et problem, når der ikke deltager studerende med direkte erfaring fra
HA(jur.) og cand.merc.(jur.).
Carsten Willemoes oplyste videre, at det først har været et problem med repræsentation
de senere år, da de studerendes forening FEJAA (Foreningen af Erhvervsjurister Aarhus)
har trukket sig fra det studenterpolitiske arbejde. De studerende på HA- og
cand.merc.(jur.) deltager ikke i de øvrige foreninger på Juridisk Institut, og det er svært at
få enkelt-studerende til at stille op til studienævnet. Carsten foreslog, at foreningerne og
det studenterpolitiske arbejde i højere grad skal fremhæves for de nye studerende i rusugen, og han efterspurgte øvrige forslag til at tiltrække nye studenterrepræsentanter til
studienævnet.
Det blev fra studenterside problematiseret, at der ikke er en egentlig foreningsgang på
Fuglesangs Allé (FSA), hvorfor der ikke er et naturligt sted for interesserede studerende at
samles. FEJAA har et kontor på Bartholins Allé, der ikke bliver benyttet.
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Der var enighed om, at de nye studerende på HA(jur.) skal have en bedre introduktion til
foreningslivet, og Silke Høgh tilføjede, at det bør understreges, at det ikke kun er et forum
for studenterpolitik. Foreningslivet har også et stærkt socialt aspekt, der måske kan medvirke til at tiltrække flere studerende. Det er derfor vigtigt med et fysisk sted at mødes på
FSA, så der skabes et attraktivt socialt miljø.
I efteråret 2022 vil Carsten Willemoes arrangere, at der bliver givet mere information om
foreningslivet og vigtigheden af repræsentation i studienævnet til de studerende på FSA.
Studienævnet aftalte afslutningsvist, at det skal undersøges, om eventuelt vakante pladser
fra erhvervsøkonomi-erhvervsret kan besættes med observatører fra HA(jur.) og
cand.merc.(jur.) alternativt af studerende fra jura, så det undgås, at der ikke er fuld studenterrepræsentation i studienævnet.

Ad 7. Eventuelt
Nedenstående punkter blev behandlet under eventuelt:
7.1. Flytning af undervisning
Silke Høgh fortalte, at undervisningen i et fag på 5. semester er blevet rykket en uge længere ind i december, hvor der burde være undervisningsfri til eksamensforberedelse til
Retssociologi eller Retshistorie, og hun spurgte, om instituttet har retningslinjer for dette.
Carsten Willemoes svarede, at der ikke er faste retningslinjer, da der kan være gode
grunde til at flytte undervisning. Hvis denne mulighed ikke findes, vil alternativet kunne
være en aflysning, hvilket undervisere og studerende heller ikke er interesserede i. Malene
Kerzel vil undersøge baggrunden for den aktuelle sag.
7.2. Opfølgning på drøftelse af karakterfordeling i Forvaltningsret
Studienævnet drøftede på sidste møde karakterfordelingen i Forvaltningsret, og Tobias
Frich Pedersen spurgte, om der var givet 12 ved sommereksamen. Louise Halleskov oplyste, at hun har undersøgt sagen med Søren Mørup, og hun bekræftede, at der er giver flere
12-taller inden for den nærmeste fortid.
7.3. Behandling af meritansøgninger
Afledt af en konkret sag om muligheden for at vælge fag på universitetet i Groningen
spurgte Pernille Andersen til praksis for forhåndsgodkendelse af bachelorfag. Hun har
fået mundtlig vejledning fra studieadministrationen om, at dette ikke er muligt for kandidatstuderende, mens studerende fra andre danske universiteter har fået godkendt bachelorfag til deres studieprogrammer. Beskeden fra Groningen er, at udvekslingsstuderende
ikke har adgang til fag på kandidatniveau, hvilket gør planlægningen af opholdet vanskeligt.
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Malene Kerzel svarede, at der foretages en faglig vurdering af fagenes niveau, og at der
undertiden kan godkendes level 400-fag. Som udgangspunkt godkendes dog kun kandidatfag til kandidatuddannelsen i jura. Ida Ravn Eriksen vil tage kontakt til den internationale koordinator på BSS om kravene til de AU studerende, der sendes til Groningen.
7.4. Information om Summer University-fag på studieportalen
Sandra Jeggesen efterspurgte information om næste års Summer University-fag på studieportalen, og Ida Ravn Eriksen vil kontakte Internationalt Center, der står for at vedligeholde siderne med information om udbuddet.
7.5. Tidspunkt for offentliggørelse af karakterer for bacheloropgaver
Pernille Andersen oplyste, at nogle jurastuderende ikke fik karakter for bacheloropgaven
inden for fristen, og hun spurgte til håndteringen af dette. Louise Halleskov fortalte, at
enkelte karakterer blev forsinket ganske kortvarigt, og at dette blev meddelt de studerende via Brightspace.
7.6. Spørgsmål til håndtering af eksamensklager
Tobias Frich Pedersen oplyste, at han har været involveret i ankenævnet for eksamensklager, og han spurgte til processen for den faglige prøvelse af klagen i forbindelse med første
behandling. Malene Kerzel oplyste, at eksamensklager i første omgang behandles af studielederen på baggrund af en udtalelse fra bedømmeren og eventuelle kommentarer hertil
fra den studerende. Studielederen laver ikke selv en faglig vurdering, men kan beslutte at
prøven skal bedømmes på ny eller at klagen bliver afvist.
7.7. Deltagelse i studienævnsarbejdet
Tobias Frich Pedersen oplyste, at han stopper i studienævnet, da han afslutter cand.jur.uddannelsen den 10. december.

Mødet sluttede kl. 11.40.
Studienævnsformand Malene Kerzel
/ Ida Ravn Eriksen, referent
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