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

Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet fra 3. møde 2022 i Juridisk Studienævn blev godkendt uden kommentarer.

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

Ad 4. Orientering fra Uddannelsesforum
Jacob Kampman orienterede om hovedpunkterne fra seneste møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum der blev afholdt den 21. april:
-

-

Rekruttering til studienævn: Der vil blive lavet en ny hjemmeside samt forbedrede vejledninger om opstilling til de studerende.
Uddannelsesforum fulgte op på sagen om muligheden for afmelding af valgfag på
de erhvervsøkonomiske uddannelser. Emnet blev også drøftet på sidste møde i
Juridisk Studienævn.
Prodekanen spurgte til mødedeltagernes erfaringer med studentercentreret læring, hvilket er et fokusområde i den kommende institutionsakkreditering.
Mødedeltagerne blev orienteret om den kommende udflytning af ITKO-uddannelsen til campus Herning som følge af regeringens planer om regionalisering.
Studieintensitet: De studerendes angivelse af timeforbrug er faldet på hele BSS,
og emnet vil være i fokus på de kommende statusmøder med prodekanen.

Ad 5. Godkendelse af fagudbud til forårssemesteret 2023
Som bilag til punktet var fremsendt en oversigt over ændringer i fagudbuddet til forårssemesteret 2023. Carsten Willemoes redegjorde for ændringerne:
Selskabsret på HA(jur.)
Studienævnet har tidligere godkendt at faget på den nye studieordning ændrer ECTSvægt fra 10 til 5. Dette medfører en ændring i det samlede timeantal samt en reduktion i
varigheden af den skriftlige stedprøve fra 4 til 3 timer. Studienævnet godkendt ændringerne.
EU-konkurrenceret og udbudsret på cand.merc.(jur.)
Eksamen i faget har hidtil været todelt med aflevering af to hjemmeopgaver, heraf en eksamensportfolio. Denne eksamensform har modtaget meget kritik fra de studerende,
hvorfor det indstilles, at eksamen forenkles. Den vil fremover bestå af én 8-dages skriftlig
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hjemmeopgave på maksimalt 10 sider. Dertil kommer en frivillig øvelsesopgave med fælles feedback i løbet af semesteret, hvorfor timetallet forøges med to lektioner. Studienævnet godkendte ændringen.

Ad 6. Håndtering af specialeprocessen fremadrettet
Som bilag til punktet var fremsendt to sagsfremstillinger samt et flowdiagram over den
fremtidige specialeproces. Malene Kerzel oplyste, at det fra Styrelsens side er blevet indskærpet, at universitetet formelt skal sikre en godkendt opgaveformulering, før der kan
fastsættes en afleveringsfrist for specialerne. For nuværende går de studerendes specialeproces i gang, når de har fået tildelt en vejleder i løbet af december måned. Der er afleveringsfrist den 1. juni. Studerende der udebliver sættes automatisk i gang med 2. forsøg
med det samme.
For at sikre den formelle opstart af specialet tilføjes nu et ekstra trin i processen, der betyder, at studerende skal uploade en foreløbig opgaveformulering i WISEflow i januar – i
praksis samme opgaveformulering, som de angav i forbindelse med vejlederønsket – og
vejleder skal efterfølgende godkende opgaveformuleringen. Herefter går specialeprocessen formelt i gang. Hvis studerende udebliver, indsættes en 14-dages periode mellem 1. og
2. forsøg, hvor der skal uploades og godkendes en ændret opgaveformulering.
Processen blev drøftet på seneste møde i Uddannelsesforum, hvor prodekanen understregede, at den foreløbige opgaveformulering ikke er bindende for den videre proces, hvor
den studerende og vejlederen, som hidtil, sammen skal finde frem til den endelige opgaveformulering, der giver mening for projektet. Der er kun tale om en formel igangsættelse
af processen, der forhåbentlig vil give flere studerende anledning til at være mere aktive i
opstarten af specialet.
Peter Jensen oplyste, at der på cand.merc.(jur.) tilknyttes både en juridisk og en økonomisk vejleder, og han spurgte, om begge skal godkende opgaveformuleringen. Spørgsmålet vil blive forelagt BSS Studier til videre afklaring.
Både studerende og vejledere vil blive informeret grundigt om processen medio maj, og
studielederne har bedt om, at informationen suppleres med en begrundelse for baggrunden, så særligt vejlederne vil få en bedre forståelse for processen. De nye regler vil træde i
kraft for studerende, der skal ud i 2. forsøg i sommeren 2022 og siden for studerende, der
starter op i efteråret 2022 og senere.
Malene Kerzel oplyste videre, at der i forlængelse af den nye specialeproces er stillet forslag fra BSS Studier om faste frister for udsættelse af specialeafleveringer ved dispensationer. Pt. fastsættes individuelle frister for hver enkelt studerende på baggrund af den forelagte dokumentation. Dette giver potentielt et stort antal håndholdte særskilte afleveringsflows, og både vejleder og administrationen skal orientere sig løbende. Ved en fast-
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sættelse af udsatte afleveringsfrister til den 1. eller den 15. hver måned, kan processen gøres mere forudsigelig for alle involverede parter. Det understreges, at studerende vil altid
blive overkompenseret i den forstand, at der altid vil blive rundet op, hvis en afleveringsfrist falder mellem den 1. og 15. i en måned.
Studienævnsmedlemmerne havde ingen indvendinger, og alle tilsluttede sig forslaget.

Ad 7. Årlig status 2022
Som bilag til punktet var fremsendt sagsfremstillinger, datapakkerapporter samt oversigt
over indikatorer fra 2020-2022 for alle uddannelserne under Juridisk Studienævn. Malene Kerzel introducerede kort til formålet med statusmøderne, der er en del af uddannelseskvalitetssystemet på AU. Der afholdes mindre årlige møder, og alle uddannelser skal
hvert 5. år gennem en større uddannelsesevaluering. På møderne tages udgangspunkt i de
fremsendte datapakker og de 8 kvalitetsindikatorer, der er vedtaget af universitetsledelsen.
7.1. Bachelor- og kandidatuddannelsen i jura
Malene Kerzel gennemgik herefter de væsentligste punkter fra datarapporterne og konstaterede, at langt de fleste indikatorer går i grønt. Førsteårfrafaldet har været et fokusområde gennem flere år, og det er for nedadgående. De aktuelle tal stammer dog fra
2020-årgangen, og effekten af de tiltag, der blev iværksat i efteråret 2021, kan endnu ikke
ses. Disse tiltag inkluderer blandt andet fordeling af læsegrupper via appen UniHelpr
samt buddy-ordningen for førsteårsstuderende.
På bacheloruddannelsen går indikatoren for forskningsdækning i gult, men da den er meget tæt på grønt, giver det ikke anledning til handling.
På kandidatuddannelsen er indikatoren for social trivsel gået i rødt. Tallene stammer fra
studiemiljøundersøgelsen, der blev afviklet under corona i efteråret 2021, og da svarprocenten samtid kun var 20, er det svært at vide, om de er helt retvisende for forholdene på
studiet. En stor del af udfordringen på kandidatuddannelsen er den store valgfrihed, der
gør at de studerende ikke har faste hold. Malene Kerzel har på den nyligt afholdte kandidatdag opfordret de studerende til at selv at være opsøgende ved at komme på læsesalene
på campus, samt ved at deltage i faglige og sociale arrangementer. Cecilie Dreiø tilføjede,
at studenterforeningerne også har forsøgt med flere arrangementer, dog uden stort fremmøde fra de kandidatstuderende.
Den sociale trivsel hænger også sammen med studieintensiteten – de studerendes egen
angivelse af antallet af timer, de ugentligt bruger på studiet. Denne indikator går også i
rødt med 31,6 timer. Supplerende nøgletal viser, at de kandidatstuderende sideløbende
med studiet bruger omkring 15 timer på studiejob samt 5 timer på ulønnet arbejde, hvilket kan forklare, hvorfor de ikke studerer på fuld tid. Malene Kerzel har tidligere undersøgt antallet af studerende, der kun tager 20 ECTS pr. semester, og dette tal er særligt
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højt i efterårssemestrene. Cecilie Dreiø forklarede, at mange studerende på 1. semester af
kandidaten benytter sig af muligheden for en lavere arbejdsbyrde oven på et hårdt 6. semester på bacheloren. Den store valgfrihed og friheden til selv at tilrettelægge studiet er
populær blandt de studerende.
Malene Kerzel afsluttede gennemgangen med at fortælle, at der ses et positivt fald i andelen af studerende, der ofte eller altid føler sin stressede og ensomme på kandidatuddannelsen.
7.2. Bachelor og kandidatuddannelserne i erhvervsøkonomi-erhvervsret
Carsten Willemoes redegjorde for status på HA(jur.) og cand.merc.(jur.) og konstaterede
indledningsvist, at ingen indikatorer går i rødt denne gang. Dog ses en stigning i førsteårfrafaldet på bacheloruddannelsen, der nu ligger på 21,1 %. Det er dog værd at bemærke, at
på en mindre uddannelse som HA(jur.) vil selv et mindre antal studerende give stort udslag i opgørelsen. Der er i efteråret 2021 iværksat samme tiltag som på bac.jur., herunder
læsegruppedannelse via UniHelper samt buddy-ordningen, og effekten af disse vil først
være synlig næste år.
På både HA(jur.) og cand.merc.(jur.) er studieintensiteten gået i gult. De studerende har
ikke samme valgfrihed på kandidaten, hvor de to første semestre består af obligatoriske
fag, og det er ikke studielederens indtryk, at de studerende udskyder fag i så høj grad som
på jura. De har dog samme mængde af sideløbende erhvervsarbejde, hvilket kan være en
forklaring på, at studieintensiteten ligger på 32,8 timer pr. uge.
Både den sociale og faglige trivsel på uddannelserne går i grønt, hvilket er positivt set i lyset af, at undersøgelsen er foretaget under corona-restriktionerne i efteråret 2021.
Carsten Willemoes forklarede afslutningsvist, at VIP-dækningsgraden ligger over 100 %,
da der på kandidatuddannelsen udbydes flere timer end den fastsatte minimumsgrænse.
7.3. Masteruddannelsen i skat
Dennis Ramsdahl oplyste, at Master i skat har eksisteret som efter- og videreuddannelse i
18 år, men at det i 2020 blev besluttet at den skulle nedlægges. Langt de fleste studerende
har været tilmeldt på enkeltfag, mens en mindre del har været indskrevet på den fulde uddannelse. Der har siden 2020 været fokus på nedlukning af uddannelsen og på at få de resterende studerende gjort færdige på en ordentlig måde. Dette års statusmøde afvikles
skriftligt via en studielederberetning, hvor der blandt andet fokuseres på indikatoren for
undervisningsevaluering, der gør i gult, samt på forskningsdækningen, der ligeledes er i
gult. Sidstnævnte er dog som forventet, da det er i overensstemmelse med instituttets
strategi at benytte eksterne undervisere i et videre omfang på området for efter- og videreuddannelse.
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De sidste ordinære fag på uddannelsen er blevet afviklet i foråret 2022, og der mangler
kun en enkelt studerende på masterprojektet i efteråret før uddannelsen forventes afsluttet ved årsskiftet.
Ad 8. Eventuelt
Malene Kerzel oplyste af ansøgningsrunden til sommerens tutorstillinger netop er overstået. Der er modtaget mange gode ansøgninger, og der forventes udsendt svar ultimo uge
18.

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