Referat af konstituerende i Juridisk Studienævn 2022

Tid: 1. februar 2022, kl. 10.30-11
Sted: Bygning 1410, lokale 147

Juridisk Studienævn

Til stede
Professor Malene Kerzel (studieleder og formand), lektor Carsten Willemoes Jørgensen
(studieleder), professor Dennis Ramsdahl Jensen (studieleder), studerende Cecilie Dreiø,
studerende Mathilde Fæster Jensen, studerende Jacob Kampman, studerende Ditte Linnet Gotborg Hansen

Dato: 2. marts 2022

Fraværende
Professor Birgit Liin, professor Peter Jensen, lektor Louise Halleskov
Desuden deltog
Uddannelsesrådgiver Ida Ravn Eriksen (referent), sagsbehandlere Kristina Birk Härle og
Cecilie Rohde Mikkelsen, institutsekretær Line Bang Petersen

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af studienævnsformand og stedfortræder herfor
3. Orientering om studienævnets arbejde
4. Valg af næstformand
5. Nedsættelse af dispensationsudvalg
6. Nedsættelse af kvote 2-udvalg
7. Valg af studenterrepræsentanter til institutforum
8. Eventuelt

Uddannelseskvalitet og
Studienævnsbetjening
Aarhus BSS
Tåsingegade 3, bygn. 1443
8000 Aarhus C
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Malene Kerzel bød indledningsvist velkommen til de nye studenterrepræsentanter, og
dagsordenen blev herefter godkendt uden kommentarer.

Ad 2. Valg af studienævnsformand og stedfortræder herfor
Det følger af forretningsordenen, at der på det konstituerende møde skal vælges en formand og stedfortræder herfor blandt det videnskabelige personale. Malene Kerzel blev
genvalgt som formand og Carsten Willemoes Jørgensen som stedfortræder.

Ad 3. Orientering om studienævnets arbejde
Malene Kerzel orienterede om studienævnets arbejde med udgangspunkt i den fremsendte forretningsorden for Juridisk Studienævn.
Studienævnet består af 12 medlemmer og omfatter de tre uddannelser jura, erhvervsøkonomi-erhvervsret samt master i skat. Nævnets opgaver inkluderer kvalitetssikring af uddannelserne via godkendelse af blandt andet fag og fagbeskrivelser samt via undervisningsevalueringerne, der afvikles hvert semester. Sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, hvis det skulle blive nødvendigt.
Studienævnet behandler desuden personsager. Meritter og forhåndsgodkendelser er delegeret til studielederne, mens dispensationer behandles af dispensationsudvalget. Alle afslag og principielle sager behandles dog i plenum i studienævnet, og Malene Kerzel understregede, at de studerende har tavshedspligt samt skal være opmærksomme på eventuelle habilitetsproblemer.

Ad 4. Valg af næstformand
Cecilie Dreiø og Jacob Kampman blev valgt som næstformænd i studienævnet. De deler
posten, således at Cecilie deltager i arbejdet forud for studienævnsmøderne, og Jakob deltager på møderne i Uddannelsesforum.
Næste møde i Uddannelsesforum afholdes den 24. februar.

Ad 5. Nedsættelse af dispensationsudvalg
Studienævnets arbejde med dispensationsansøgninger er delegeret til dispensationsudvalget, der består af to undervisere og to studerende. Desuden deltager en trivsels- og 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.
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Studienævnet valgte følgende medlemmer til dispensationsudvalget:
- Louise Halleskov (formand)
- Carsten Willemoes Jørgensen
- Ditte Linnet Gotborg Hansen
- Mathilde Fæster Jensen

Ad 6. 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 i kvote 2-udvalget på instituttet.
Dennis Ramsdahl Jensen og Susanne Karstoft fortsætter som VIP-repræsentanter, og
Jacob Kampman og Mathilde Fæster Jensen blev valgt som nye studenterrepræsentanter.

Ad 7. 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.
Cecilie Dreiø og Ditte Linnet Gotborg Hansen blev valgt som studenterrepræsentanter til
institutforum.

Ad 8. Eventuelt
Malene Kerzel oplyste, at ansøgningsfristen til stillingerne som årets rus-sekretærer er
blevet forlænget med 14 dage, og hun opfordrede studenterrepræsentanterne til at videreformidle dette til de forskellige studenterforeninger.

Mødet sluttede kl. 11
Studienævnsformand Malene Kerzel
/ Ida Ravn Eriksen, referent
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