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Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Malene Kerzel meddelte, at punkt 8 udsættes, da oplægsholder var blevet forhindret i at
deltage på mødet. Dagsordenen blev herefter godkendt uden kommentarer.

Ad 2. Godkendelse af referat
Referaterne fra 10. møde 2021 og konstituerende møde 2022 i Juridisk Studienævn, afholdt den 1. februar 2022, blev godkendt uden kommentarer.

Ad 3. Dispensationer og meritter
Punktet blev behandlet for lukkede døre.

Ad 4. Orientering fra Uddannelsesforum
Der blev afholdt møde i Uddannelsesforum den 24. februar, og næstformand Jacob
Kampman orienterede om hovedpunkterne fra mødet:
-

Det var konstituerende møde, og Lars Esbjerg blev genvalgt som formand.

-

Der blev orienteret om, at universitetsledelsen har ændret i flere af de indikatorer, der bruges til årlig status: Grænseværdien for dimittendledighed ændres, og
indikatorerne for vidensgrundlag samt VIP/DVIP-ratio fjernes.

-

Mødedeltagerne drøftede de overordnede undervisningsevalueringsresultater fra
efteråret 2021, og det blev konkluderet, at der ikke ses stor forskel på resultaterne
før og under corona.

-

Mødedeltagerne blev præsenteret for et pilotprojekt, hvor cand.merc. og psykologi har haft evaluering af deres projektorienterede forløb. Ordningen vil blive udbredt til resten af fakultetets uddannelser i det kommende år.

-

Mødedeltagerne drøftede et udkast til ny håndtering af muligheden for udskiftning af valgfag, hvor der er forskellig praksis på studierne på BSS. På Juridisk Institut er tilmelding bindende, mens andre studier giver mulighed for skift af valgfag indtil 14 dage efter semesterstart.

-

I forbindelse med optagelse af undervisning blev det besluttet, at studerende, der
benytter sig af en såkaldt studieassistent skal udstyres med officiel dokumentation, som kan forevises i undervisningen. Der skal også ses på, hvordan problemstillingen håndteres på andre institutioner.
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-

Slutteligt drøftede mødedeltagerne rammerne for udstedelse af et officielt bevis
eller udtalelse til studenterrepræsentanterne i studienævnene.

Ad 5. Meddelelser
Malene Kerzel oplyste, at studienævnet har behandlet en ansøgning om ændring af pensum i Formueret på bacheloruddannelsen i jura ved skriftlig høring. Der er kommet en ny
udgave af lærebogen i Kreditaftaleret, og ændringen blev godkendt af studienævnet uden
bemærkninger.

Ad 6. Undervisningsevalueringer efterårssemesteret 2021
Som bilag til punktet var fremsendt evalueringsrapporter fra efterårets undervisning på
jura og erhvervsøkonomi-erhvervsret samt Juridisk Instituts principper for undervisningsevaluering.
Malene Kerzel oplyste, at på 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.
Jurauddannelsen
På bacheloruddannelsen i jura er 4 fag gået i gult, heraf et fag, der gik i rødt sidste år. Resultaterne giver ikke anledning til yderligere handling for nuværende. På deltidsuddannelsen er et enkelt fag gået i gult, og Malene Kerzel bemærkede, at kun fire studerende
havde besvaret evalueringen. Dette giver således heller ikke anledning til handling.
På cand.jur. er to fag gået i gult, men da disse ikke er gengangere fra tidligere år, giver det
ikke anledning til handling.
Det samlede gennemsnitlige udbytte på kandidatuddannelsen ligger på 4,2, men der ses
fortsat en forholdsvis lav deltagelse. På bacheloruddannelsen ligger svarprocenten også i
den lave ende, og Malene Kerzel oplyste, at studerende fra studienævnet tidligere har orienteret om vigtigheden i at besvare evalueringerne på de store bachelorforelæsninger.
Hun opfordrede de nye studenterrepræsentanter til at fortsætte dette initiativ, da de studerende skal oplyses om, at deres svar rent faktisk har en stor betydning for udviklingen
af fagene. Louise Halleskov supplerede, at hun som underviser i Forvaltningsret også vil
bruge ekstra tid dette semester på at forklare betydningen af evalueringerne for de studerende.
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Erhvervsøkonomi-erhvervsret
Carsten Willemoes oplyste, at to fag på HA(jur.) går i gult. Samlet set har der på bacheloruddannelsen været en svarprocent på 46,5 %, hvilket er et godt resultat. På
cand.merc.(jur.) ligger den dog noget lavere med kun 24,9 %.
Et enkelt fag på cand.merc.(jur). går i gult, men da kun 5 studerende har besvaret evalueringen, giver det ikke anledning til yderligere handling. Den fagansvarlige har kontaktet
Carsten Willemoes og oplyst, at hun næste år vil arbejde for at højne svarprocenten.
Et kandidatfag går i rødt, og det fremgår af evalueringen, at de studerende blandt andet
ikke forstår, hvad der forventes af dem i faget, ligesom planlægningen ikke er tilfredsstillende. Carsten Willemoes har holdt møde med underviseren, der oplyser, at tilrettelæggelsen af faget ændres, ligesom eksamensformen i næste udbud er blevet lavet om for at
gøre den mere lettilgængelig. Yderligere arbejdes der på at skaffe litteratur, der passer
bedre til europæisk ret.
Master i skat
Dennis Ramsdahl oplyste, at der blev udbudt tre fag i efteråret 2021, men at svarprocenterne på evalueringen var så lave, at der ikke er blevet genereret en evalueringsrapport.
Uddannelsen er under nedlukning, og de pågældende fag er blevet udbudt for sidste gang
i efteråret.

Ad 7. Opfølgning på handleplaner fra undervisningsmiljøundersøgelsen og
årlig status
S0m bilag til punktet var fremsendt handleplaner fra undervisningsmiljøundersøgelsen
samt fra de årlige statusmøder på jura, erhvervsøkonomi-erhvervsret samt master i skat.
Malene Kerzel informerede mødedeltagerne om, at studienævnet skal følge op på handleplanerne frem mod dette års statusmøder, der afholdes i løbet af maj måned. Hun gennemgik efterfølgende den samlede handleplan for uddannelserne på Juridisk Institut, der
blev lavet i efteråret 2021 på baggrund af undervisningsmiljøundersøgelsen.
-

-

Fysisk studiemiljø: Det blev besluttet at studielederne skulle rette henvendelse til
bygningsservice vedr. en række uhensigtsmæssigheder i bygningsporteføljen.
Emnet er efterfølgende blevet drøftet med prodekanen, der har lavet en samlet
indmelding vedr. de fysiske forhold for hele BSS.
Psykisk studiemiljø: For at imødekomme udfordringerne med ensomhed og udelukkelse fra studiefælleskabet, havde studienævnet besluttet at iværksætte en
række tiltag:
UniHelper er blevet brugt til at danne studiegrupper på bacheloruddannelsernes
første år. Der er blevet evalueret på projektet, men kun få studerende har besvaret undersøgelsen på jura. På HA(jur.) var svarprocenten 0. Af besvarelserne på

Side 4/6

jura fremgår det, at ca. 70 % af grupperne fortsat kører, men mange af de studerend mener ikke, at UniHelper har været afgørende i forhold til deres sociale trivsel.
Der er blevet etableret en buddy-ordning for studerende på 1. semester, og denne
vil blive evalueret på et senere tidspunkt.
Endelig er der via studenterforeningerne søsat en del sociale arrangementer med
støtte fra trivselspuljen. Det er også aftalt, at foreningerne skal have adgang til
rus-ugen, så de nye studerende, herunder også studerende på HA(jur.), fra starten præsenteres for foreningslivet.
Årlig status
De årlige statusmøder afvikles med udgangspunkt i en række kvalitetsindikatorer, blandt
andet førstesårsfrafald, studieintensitet, studiemiljø og dimittendledighed. På møderne
deltager studielederen, prodekanen samt et par studenterobservatører, og drøftelserne
munder ud i en handleplan. Malene Kerzel opfordrede de studerende til at overveje, hvem
der skal deltage på møderne i maj.
På jurauddannelsen drøftede mødedeltagerne fastholdelsesindsatser, og det blev besluttet
at instituttet skulle se på muligheden for oprettelse af lektiecaféer med fokus på juridisk
opgaveskrivning. Efter dialog med de fagansvarlige fra Familie- og arveret, er det dog blevet klart, at dette allerede er en del af holdundervisningen, hvorfor der ikke er iværksat
yderligere tiltag. Dertil kommer brugen af UniHelper samt buddy-ordningen og afholdelse af foreningsdage som allerede beskrevet ovenfor. Malene Kerzel oplyste, at førsteårsfrafaldet er faldet, og indikatoren nærmer sig igen grænseværdien for grønt.
Studielederne udarbejdede sidste år et notat om de strategiske overvejelser bag brugen af
eksterne undervisere på instituttets uddannelser, og universitets beslutning om afskaffelse af VIP/DVIP-ratioen er blevet modtaget med stor tilfredshed.
Slutteligt har Malene Kerzel indhentet oplysninger om de kandidatstuderendes studieaktivitet opgjort i ECTS-point. Det viser sig, at op mod halvdelen af de studerende kun tager
20 ECTS i efterårssemestrene, hvilket forklarer, at studieintensiteten ligger under de forventede 37 timer pr. uge.
Carsten Willemoes fulgte op med en gennemgang af handleplanen for erhvervsøkonomierhvervsret. Her er der også fokus på førsteårsfrafaldet, og i tillæg til buddy-ordningen og
brugen af UniHelper, er der blevet udarbejdet en såkaldt ”uddannelsestjekker” til hjemmesiden, der skal hjælpe potentielle studerende med at afklare, om uddannelsen er relevant for dem, inden de søger ind på uddannelsen.
På master i skat var der et enkelt punkt på handleplanen: Studielederen skal have fortsat
fokus på nedlukning af uddannelsen. Dennis Ramsdahl oplyste, at der er godt styr på de
resterende studerende, samt at fagudbuddet er tilpasset deres specifikke behov for at
kunne færdiggøre uddannelsen.
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Der var ikke yderligere kommentarer til handleplanerne.

Ad 8. Oplæg om studerendes SoMe-vaner
Punktet blev udsat til næstkommende møde.

Ad 9. Eventuelt
Carsten Willemoes oplyste, at det har været nødvendigt at aflyse HA(jur.)-valgfaget Immaterialret i efteråret 2022, da der ikke kan findes undervisningsdækning på nuværende
tidspunkt.

Mødet sluttede kl. 11.15
Studienævnsformand Malene Kerzel
/ Ida Ravn Eriksen, referent
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