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Referat af 4. møde i Juridisk Studienævn 2022 

 Tid: 10. juni 2022, kl. 10-11 

Sted: Bygning 1410, lokale 147 

 

Til stede 

Professor Malene Kerzel (studieleder og formand), lektor Carsten Willemoes Jørgensen 

(studieleder), professor Dennis Ramsdahl Jensen (studieleder), professor Peter Jensen, 

professor Birgit Liin, lektor Louise Halleskov, studerende Jacob Kampman (næstfor-

mand), studerende Mathilde Fæster Jensen, studerende Ditte Linnet Gotborg Hansen 

 

Fraværende 

Studerende Cecilie Dreiø (næstformand) 

 

Desuden deltog 

Uddannelsesrådgivere Ida Ravn Eriksen (referent) og Hanne Falsig, sagsbehandlere Kri-

stina Birk Härle og Cecilie Rohde Mikkelsen, trivsels- og studievejleder Marie Louise Bro 

Pold, uddannelsesrådgiver Mads Ulrik Pedersen 

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Dispensationer og meritter 

4. Studieordningsændring 2023: Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi-er-

hvervsret 

5. Godkendelse af pensum til efterårssemesteret 2022 og forårssemesteret 2023 

6. Opfølgning på årlige statusmøder 2022 

7. Fagtilmelding på 5. semesters valgfag, bac.jur. 

8. Eventuelt 
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Malene Kerzel oplyste, at dagsordenen var blevet opdateret med et ekstra punkt om god-

kendelse af pensum i Forvaltningsret til efteråret 2022 og foråret 2023. Studienævnet 

godkendte dagsordenen uden kommentarer.  

 

 

Ad 2. Godkendelse af referat 

Referatet fra 4. møde 2022 i Juridisk Studienævn blev godkendt uden kommentarer. 

 

 

Ad 3. Dispensationer og meritter 

Punktet blev behandlet for lukkede døre. 

 

 

Ad 4. Studieordningsændring 2023: Kandidatuddannelsen i erhvervsøko-

nomi-erhvervsret 

Som bilag til punktet var fremsendt en indstilling til ændring af studieordningen for kan-

didatuddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret på profilen Corporate Finance. Carsten 

Willemoes oplyste, at studerende, der på 1. semester vælger forudsætningsfaget Corporate 

Finance efterfølgende skal vælge mellem to specialiserings-fagpakker på 2. semester; fa-

get Corporate Valuation (10 ECTS) eller fagene International Financial Accounting  

(5 ECTS) samt Financial Accounting and Decision Making (5 ECTS). 

 

Specialiseringsfagene udbydes af det erhvervsøkonomiske studienævn, der har besluttet 

at nedlægge de to sidstnævnte fag fra 2023. Det er i forlængelse heraf undersøgt, om der 

kan findes alternative fag, som passer på specialiseringen og til niveauet på 

cand.merc.(jur.). Dette har imidlertid ikke været muligt, og det indstilles derfor, at stude-

rende på Corporate Finance-profilen fremadrettet automatisk vil blive tilmeldt Corporate 

Valulation på 2. semester, da muligheden for valg af fagpakke bortfalder. Det vurderes, at 

ændringen vil påvirke ca. 10 studerende, der normalt vælger de udgående fag. 

 

Forudsætningsfag – 1. semester Specialiseringsfag – 2. semester 

Corporate Finance (10 ECTS) Corporate Valuation (10 ECTS) 

The Emergence of Global Enterprises 

(10 ECTS) 

Business-to-Business Purchasing Man-

agement (10 ECTS) // 

Organising and Managing the Multina-

tional Corporation (1o ECTS) 

Organisational Theory (10 ECTS) Human Ressource Management and De-

velopment (10 ECTS) // 

Organisational Change and Leadership 

(10 ECTS) 

 

Studienævnet godkendte studieordningsændringen, der vil træde i kraft fra optaget i sep-

tember 2023.  



 
 

  

  

Side 3/5 

 

Ad 5. Godkendelse af pensum til efterårssemesteret 2022 og forårssemeste-

ret 2023 

Som bilag til punktet var fremsendt indstilling til opdatering af pensum i Forvaltningsret 

1 og 2 i efterårssemesteret 2022 og forårssemesteret 2023. Lærebogen Forvaltningsret – 

Almindelige emner, der anvendes i efterårssemesteret, udkommer i en ny, 7. udgave me-

dio juni, og der er lavet mindre ændringer i bogens struktur. Lærebøgerne Forvaltnings-

personalet samt Kommunalret, der anvendes i forårssemesteret, forventes at udkomme i 

nye udgaver i løbet af det kommende efterår. Der vil ikke være tale om nævneværdige æn-

dringer med hensyn til pensums omfang i de tre lærebøger. 

 

Studienævnet godkendte det opdaterede pensum til Forvaltningsret 1 og 2. 

 

 

Ad 6. Opfølgning på årlig status 2022 

Som bilag til punktet var fremsendt referater og handleplaner fra de årlige statusmøder. 

Studielederne gennemgik handlepunkterne og de centrale pointer fra statusmøderne. 

 

6.1. Bachelor- og kandidatuddannelsen i jura 

Mødedeltagerne på det årlige statusmøde drøftede blandt andet førsteårsfrafald på bache-

loruddannelsen, der er faldet og igen nærmer sig grænseværdien for grøn, social trivsel 

samt studieintensitet på cand.jur.  

 

Følgende punkter blev tilføjet handleplanen: 

- Instituttet skal have fokus på at højne svarprocenterne i undervisningsevaluerin-

gen, 

- Malene Kerzel skal sammen med projektleder Charlotte Christiansen fra dekana-

tet evaluere på buddyordningen med henblik på at sikre arbejdet med den sociale 

trivsel på uddannelsen, 

- BSS Studier skal undersøge muligheden for at ændre på definitionen af studiein-

tensitet, så det bliver mere klart for de studerende, at de også skal medtage eksa-

mensforberedelse i den samlede opgørelse af tidsforbruget, og 

- Instituttet skal igangsætte en indsats for at øge studieintensiteten på cand.jur. via 

en informationskampagne til de studerende. 

 

6.2. HA(jur.) og cand.merc.(jur.) 

Carsten Willemoes oplyste, at drøftelserne på statusmødet på HA(jur.) og 

cand.merc.(jur.) ligeledes omhandlede førstårsfrafaldet samt tiltag til at modvirke dette. 

Det blev fremhævet, at der kan være særlige udfordringer på en tværfaglig uddannelse, og 

disse vil blive adresseret sammen med projektleder Charlotte Christiansen. Mødedelta-

gerne drøftede derudover svarprocenter på evalueringer samt studieintensitet. Slutteligt 

drøftede mødedeltagerne den lave studenteropbakning til studienævnet, der dels stam-

mer fra den manglende organisering af studerende på uddannelsen. Der skal derfor laves 

vejledninger til de studerende om muligheden for at stille op enkeltvis i efteråret.  
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Følgende punkter blev tilføjet handleplanen: 

- Fokus på førsteårsfrafald via fortsat brug af UniHelper og buddyordningen samt 

vha. inddragelse af projektleder Charlotte Christiansen. 

- Fokus på studieintensitet, der forventes at kunne højnes via en større tilslutning 

til studiemiljøundersøgelsen, hvor der pt. er en svarprocent på ca. 15. Dertil kom-

mer en sammenligning af tallene fra studiemiljøundersøgelsen med de stude-

rende angivelse af studieintensitet i undervisningsevalueringerne.  

 

6.3. Masteruddannelsen i skat 

Dennis Ramsdahl fortalte, at det årlige statusmøde blev afviklet skriftligt via studieleder-

beretningen. Handleplanen fra sidste år blev videreført, og det er aftalen, at der fortsat 

skal være fokus på at få uddannelsen lukket ordentligt ned. De sidste studerende forven-

tes afsluttet ultimo 2022 eller medio 2023.   

 

 

Ad 7. Fagtilmelding på 5. semesters valgfag, bac.jur. 

Som bilag til punktet var fremsendt en oversigt over tilmeldinger på Retssociologi og 

Retshistorie i henholdsvis 2021 og 2022. Oversigten viser, at ca. 50 studerende ikke har 

fået plads på Retshistorie i efteråret, og Jacob Kampman oplyste, at mange studerende 

har været utilfredse med dette. 

 

Malene Kerzel forklarede, at studieordningen på bacheloruddannelsen i jura blev ændret i 

2018, hvorefter Retshistorie og Retssociologi blev gjort til valgfag for at få plads til mere 

international ret. I denne forbindelse blev det aftalt med de fagansvarlige, at de stude-

rende skulle fordeles nogenlunde ligeligt på de to valgfag, hvorfor der hvert semester fast-

sættes en deltagerbegrænsning. Dertil kommer, at undervisningen i Retshistorie sidste år 

blev ændret, således at fagansvarlig Per Andersen selv står for al undervisning, herunder 

mundtlig feedback til de studerende på øvelsesopgaver. Dette sætter også en begrænsning 

på antallet studerende. Hvis der er for mange studerende tilmeldt et fag, fordeles plad-

serne ved simpel lodtrækning.  

 

Retssociologi og Retshistorie har kun været valgfag siden efteråret 2020, og det er endnu 

for tidligt at vurdere, om det er en vedvarende tendens, at en overvægt af de studerende 

ønsker Retshistorie. Malene Kerzel foreslog, at studienævnet afventer tilmeldingen til ef-

teråret 2023, før det overvejes, om der skal laves ændringer i fordelingen af de stude-

rende. Studienævnet bakkede op om forslaget, og der foretages ikke yderligere på nuvæ-

rende tidspunkt.  

 

 

Ad 8. Eventuelt 

Malene Kerzel oplyste afslutningsvist, at Mads Ulrik Pedersen fra august 2022 overtager 

rollen som uddannelsesrådgiver for bachelor- og kandidatuddannelsen i jura. Ida Ravn 

Eriksen fortsætter som uddannelsesrådgiver for jura-deltid samt Master i skat.  
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Mødet sluttede kl. 10.50 

 

 

Studienævnsformand Malene Kerzel  

/ Ida Ravn Eriksen, referent 

 

 


