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Referat fra aftagerpanelmøde mandag den 8. december 2014  
på Niels Jernes Vej 6B lokale 102. 
 
Deltagere: Christian Lundblad, (Retten i Aalborg) Peter Larsen (Region Nordjylland), Claus Kim 
Holstein (Aalborg Havn), Finn Bødstrup (Advokatfirmaet Henrik Christensen & Partnere), Erling 
Brandstrup, (Ankestyrelsen), stedfortræder Søren Gadefor Elsemette Cassøe,(Nordjyllands Politi) 
stedfortræder Martin Thomsen for Thomas Thai Bang Christensen, (Advokatfirma Hjulmand 
Kaptain), Ulla Steen og Joan Yde (Den Juridiske Skole, AAU) 
Afbud: Jan Guldmand Hansen,(Deloitte)  Jesper Ildal Djørup (Statsforvaltningen)  
 
Dagsorden: 

1) Velkomst v. studieleder Ulla Steen 

2) Status vedrørende turnusakkreditering af jurauddannelsen 

3) Fagudvikling – panelets forslag til udvikling af juridiske valgfag (Vedhæftet er 

valgfagskataloget for 2015) 

4) ’Aftagerpanel møder studerende’ – er der basis for et ’møde’ i marts måned 2015 ifm. 

næste aftagerpanelmøde? 

5) Netværksdannelse mellem uddannelse og virksomheder (studiejobs, projektforløb, 

matchmaking kandidatspecialer, andet?) 

6) Evt. 

 
Referat: 
 

1) Velkomst v. studieleder Ulla Steen 

Kort præsentation af aftagerpaneldeltagerne samt dagsorden ved Ulla Steen 

 

2) Status vedrørende turnusakkreditering af jurauddannelsen 

Ulla orienterede kort om turnusakkrediteringen af jurauddannelsen, herunder AAU’s 

kvalitetssikringssystem som defineres ved otte kvalitetsområder.  

Turnusakkrediteringen foregår på alle jurauddannelserne i DK. Akkrediteringsrapport for 

jurauddannelsen ved AAU blev afleveret sidst i juni måned 2014 og er på 1100 sider inkl. 

bilag.  
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Akkrediteringspanel nedsat af Danmarks akkrediteringsinstitution  var på besøg i sidste 

måned for at diskutere de forskellige dele af rapporten, der dokumenterer : Uddannelsens 

behov og relevans, videngrundlag, mål for læringsudbytte, tilrettelæggelse og 

gennemførelse, samt intern kvalitetssikring og –udvikling  

 

Akkrediteringspanelet valgte i interviews af forskellige grupper : Ledelse, VIP og D_VIP 

ansatte samt studerende bl.a. at fokusere på progression i jurauddannelsen og herunder 

læringsmålene i uddannelsen, undervisningsdækning og forskningstilknytning, 

undervisningsafvikling mm. 

Der er for bacheloruddannelsen dokumenteret progression, herunder med modulerne 

Formueret I, II og III. 

Kandidatuddannelsen er også opbygget med progression for øje, men panelet så ikke så  

umiddelbar tydelig progression som på bacheloruddannelsen.  

Panelet påpegede, at der mangler forskningsbaseret undervisning pga. mange eksterne 

undervisere. Eksterne (D-VIP) udgør typisk 7-10 % af fordelingen mellem interne og 

eksterne på AAU, men på jurauddannelsen udgør eksterne nogle gange helt op til 50 %, 

dog typisk 30 %. Vi har dog altid en intern som fagansvarlig for selve faget. 

Alt i alt ser gennemførelsesprocent, karaktergennemsnit og beskæftigelsesmuligheder 

gode ud – dog er ledigheden blandt kandidaterne foruroligende høj efter 12 måneder efter 

dimission. De studerende har over for Det Juridiske Studienævn og Akkrediteringspanel 

fremhævet af bortfald af holdundervisning i en række fag som led i besparelser forringer 

jurauddannelsen. Det Juridiske Studienævn har besluttet, at genindføre holdundervisning 

på flere fag til foråret 2015, da økonomien nu tillader det. 

 

Der henvises på AAU’s hjemmeside om kvalitetssikring på www.kvalitetssikring.aau.dk 

 

3) Fagudvikling – panelets forslag til udvikling af juridiske valgfag (Vedhæftet er 

valgfagskataloget for 2015) 

Ulla orienterede om kataloget, herunder hvilke fag der ikke blev oprettet. Der blev oprettet 

17 valgfag til foråret 2015. Der skal minimum være 15 studerende tilmeldt for at et fag 

oprettes. 

 

Forslag fra aftagerpanelet til fremtidige valgfag: 

”Udvidet forvaltningsret”. Der var stor støtte til dette forslag blandt aftagerne, da 

aftagerne fandt dette yderst vigtigt for alle brancher. 

”Procedure” til det rent praktiske og teoretiske til at procedere i retten. Også her var der 

opbakning fra aftagerne. 

 

Studieleder Ulla Sten tilkendegav, at de to fag vurderes hos intern fagansvarlige med 

henblik på udvikling og udbud i E2015. Det blev aftalt, at der fra uddannelsens side 

http://www.kvalitetssikring.aau.dk/
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udarbejdes udkast til koncept og fagbeskrivelser, hvortil aftagerpanelmedlemmerne 

bidrager med input i form at tilføjelser, ændringer mv. 

 

Christian Lundblad spurgte til muligheden for deltagelse i processpil. Vis Moot har tidligere 

været afviklet over to semestre, men der er desværre ikke penge hertil pt., da det koster 

ca. 150.000 kr at gennemføre deltagelse med en gruppe studerende. Der søges dog 

fortløbende ekstern finansiering til Vis Moot deltagelse, da det har prioritet, at de 

studerende deltager i processpil. Studenterforeningen ELSA inviterer studerende til 

deltagelse i processpil.  

 

Summer School har været afholdt de seneste to år, men der er ikke mange ansøgere hertil. 

Aftagerne forstår ikke hvorfor der ikke er større interesse hertil. Skolen er gratis og er 

placeret i august måned. Måske skal ugen koordineres til næste sommer, så den ikke falder 

sammen med andre lignende arrangementer. (Sidste år faldt den sammen med Plesners 

Summer School) 

 

4) ’Aftagerpanel møder studerende’ – er der basis for et ’møde’ i marts måned 2015 ifm. 

næste aftagerpanelmøde? 

Ulla orienterede om karrieredag, der afvikles den 16. april 2015. Initiativtager er 

studenterforeningen Jurafabrikken, der støttes af Danske Advokater. Juridisk Institut/Den 

Juridiske Skole er interesseret i at indgå i initiativet, og der er nedsat styregruppe mhp 

fastlæggelse af koncept for karrieredagen. 

Det blev besluttet at aftagerpanel deltager i karrieredag d. 16. april 2015. Aftagerpanel 

inddrages som led i arrangementet – og modtager program mv. med henblik på 

kommentering i løbet af de første to måneder af 2015. 

 

Ulla spurgte aftalerne om deres holdning til engelsksproget undervisning. Aftagerne synes 

det er en god ide med udbud heraf, og opfordrer til at motivere de studerende til at vælge 

engelsksprogede valgfag, men ser ikke behov for, at obligatoriske fag afvikles på engelsk, 

da jurauddannelsen retter sig mod det danske retssystem, hvor retssproget er dansk. 

 

5) Netværksdannelse mellem uddannelse og virksomheder (studiejobs, projektforløb, 

matchmaking kandidatspecialer, andet?) 

Ulla orienterede om, at vi i forbindelse med udarbejdelse af akkrediteringsrapport havde 

besvær med at få beskæftigelsesstatistik vedrørende kandidater,  der blev færdige i 2012. 

Vi gennemførte selv Facebook undersøgelse, og det viste sig heldigvis at beskæftigelsen 

efter 18 måneder var oppe på 92%, hvoraf de fleste jobs omfatter opgaver, der matcher 

jurauddannelsen. 
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Christian Lundblad, formand for censorformandskabet orienterede om, at jurauddannelsen 

på AAU har det højeste karaktergennemsnit på kandidatuddannelsen i DK. 

 

Det projektorienterede forløb i en virksomhed, som de studerende kan deltage i typisk på 

8. eller 9. semester må ideelt set højest omfatte 25 timer pr. uge, da de studerende skal 

følge et valgfag ved siden af. Historisk set har de studerende været fuldtidsengageret i 

virksomheden, selvom der for projektforløbet kun gives merit for 10 ECTS svarende til et 

valgfag. Dette finder Det Juridiske Studienævn problematisk, og da den kommende 

studiefremdriftsreform, vil umuliggøre projektforløb i den nuværende form, vil det blive 

revideret i F2015. Aftagerpanelet hører nærmere herom.  

 

Aftagerpanel medlemmerne udtrykte, at de gerne vil opdateres og inddrages i 

projektorienterede forløb, ligesom uddannelsen opfordres til at inddrage muligere aftagere 

af juridiske kandidater bredt i forbindelse med kandidatspeciale match-making. Ulla Steen 

sørger for, at det i E2015 gøres muligt for aftagere af juridiske kandidater at melde emner 

ind mhp match-making i forbindelse med kandidatspecialeskrivning. 

 

6) Evt. 

Aftagerne spurgte efter, hvordan vi rekrutterer ph.d.er på instituttet.  

Vi slår stillinger op, når økonomien tillader det, ligesom vi holder løbende øje med talenter 

.  

En såkaldt ”talentplan” skal behandles på næste møde i Institutudvalget. Vi slår 2 

fuldfinansierede stillinger op i 2015.  

 

Vi har desværre et begrænset antal forskere ansat, og derfor er de nuværende ph.d.er 

meget spredt ift emnevalg, Hvilket giver udfordringer ift. den fælles sparring i ph.d-

gruppen. Der arbejdes fortløbende på at skabe sammenhæng og faglige 

sparringsmuligheder. 

 

Aftagerne foreslår muligheden for erhvervs-ph.d., så ph.d’er ikke er låst fast på en 

forskerkarriere.  

 

Tak for et konstruktivt møde.  

 

 

 

 


