Referat af konstituerende møde i Juridisk Studienævn 2021

Tid: 2. februar 2021, kl. 14-15
Sted: Afholdt via Zoom

Juridisk Studienævn

Til stede
Professor Malene Kerzel (studieleder og formand), lektor Carsten Willemoes Jørgensen
(studieleder), Professor Dennis Ramsdahl Jensen (studieleder), professor Peter Jensen,
lektor Louise Halleskov, professor Birgit Liin, studerende Sandra Jytte Jeggesen, studerende Tobias Frich Pedersen, studerende Pernille Andersen, studerende Frederikke Rose
Wiesauer, studerende Nicklas Verne Jensen

Dato: 11. februar 2021

Desuden deltog
Studienævnssupporter Ida Ravn Eriksen (referent), studienævnssupporter Hanne Falsig,
institutsekretær Cille Rose Quist, sagsbehandlere Kristina Birk T. Kristiansen og Ditte
Marie Nielsen, studie- og trivselsvejleder Marie Louise Bro Pold

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af studienævnsformand og stedfortræder herfor
3. Orientering om studienævnets arbejde
4. Valg af næstformand
5. Indstilling af studieledere
6. Nedsættelse af dispensationsudvalg
7. Nedsættelse af kvote 2-udvalg
8. Valg af studenterrepræsentanter til institutforum
9. Eventuelt
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Malene Kerzel bød velkommen til de nye studienævnsmedlemmer og præsenterede dagsordenen, der blev godkendt uden kommentarer.

Ad 2. Valg af studienævnsformand og stedfortræder
Malene Kerzel blev valgt som studienævnsformand og Carsten Willemoes Jørgensen som
stedfortræder herfor.

Ad 3. Orientering om studienævnets arbejde
Malene Kerzel orienterede om studienævnets arbejde med udgangspunkt i den fremsendte forretningsorden for Juridisk Studienævn. Studienævnet dækker uddannelserne i
jura, erhvervsøkonomi-erhvervsret samt master i skat, og nævnets primære opgaver består i udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne. Studienævnets behandling af dispensations- og meritansøgninger er i overvejede grad delegeret til dispensationsudvalget –
dog behandles afslag og principielle sager altid i studienævnet.
Der afholdes månedlige møder, og dagsorden udsendes senest 7 dage før. Næstformanden
deltager sammen med studielederne og studienævnssupporterne i tilrettelæggelse af møderne.
Der er for nuværende indkaldt til møder frem mod sommerferien, og studienævnsmedlemmerne bedes give besked til studienævnssupporter Ida Ravn Eriksen, hvis de ikke har
mulighed for at deltage.

Ad 4. Valg af næstformand
Sandra Jytte Jeggesen og Pernille Andersen blev valgt som næsteformænd i studienævnet.
De deler posten således at Sandra deltager i arbejdet forud for studienævnsmøderne, og
Pernille deltager på møderne i Aarhus BSS Uddannelsesforum.

Ad 5. Indstilling af studieledere
Ifølge forretningsordenen skal der hvert tredje år, når de videnskabelige medlemmer er
på valg, indstilles nye studieledere til dekanen, der står for den endelige udpegning.
Studienævnet blev enige om at indstille følgende studieledere:
- På jurauddannelsen indstilles Malene Kerzel
- På erhvervsøkonomi-erhvervsret indstilles Carsten Willemoes Jørgensen
- På Master i skat indstilles Dennis Ramsdahl Jensen
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Ad 6. Nedsættelse af dispensationsudvalg
Studienævnets arbejde med dispensationsansøgninger er delegeret til dispensationsudvalget, der består af to undervisere og to studerende. Desuden deltager en studievejleder
samt sagsbehandlere fra BSS Studier i møderne. En lang række standardsager håndteres
af studieadministrationen i henhold til delegationsskrivelsen, der var medsendt som bilag
til punktet.
Studienævnet valgte følgende medlemmer til dispensationsudvalget:
- Louise Halleskov
- Carsten Willemoes Jørgensen
- Tobias Frich Pedersen
- Nicklas Verne Jensen

Ad 7. Nedsættelse af kvote 2-udvalg
Størstedelen af kvote 2-ansøgninger til bacheloruddannelserne behandles af AU Optagelse, men der kan være enkelte tilfælde, hvor det ikke er muligt at udregne et almindeligt
fagsnit. Disse ansøgninger skal i stedet til faglig vurdering på instituttet hos kvote 2-udvalget.
Dennis Ramsdahl Jensen og Sussanne Karstoft fortsætter som VIP-repræsentanter og
Frederikke Rose Wiesauer og Tobias Frich Pedersen blev valgt som nye studenterrepræsentanter.

Ad 8. Valg af studenterrepræsentanter til institutforum
Det er i vedtægterne for Aarhus Universitet fastlagt, at der på hvert institut skal nedsættes
institutfora med repræsentanter for medarbejdere og studerende. Møderne i institutformum har primært orienterende karakter, og der informeres blandt andet om budget, strategi og andre overordnede emner af relevans for instituttet. Der afholdes normalt to årlige
møder.
Pernille Andersen og Nicklas Verne Jensen blev valgt som studenterrepræsentanter til institutforum.

Ad 9. Eventuelt
Der var ingen punkter til eventuelt.

Mødet sluttede kl. 13,45
Studienævnsformand Malene Kerzel
/ Ida Ravn Eriksen, referent
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