
REFERAT 
Den Juridiske Skole 
 

Fra mødet Fredag den 6. november 2015 kl.: 13:00-15:00, NJV. 6B, i lokale 1.02 

 
Møde indkaldt af Studieleder Ulla Steen 
 
Deltagere: Anne Kaptain, Bladt Industries, Anne Sveistrup Boysen, NEAS Energy, Janne Kirk, ARLA Foods. Nikolaj 
Vinther, Deloitte, Flemming Elbæk. Advokatfirmaet Haugaard Nielsen 
 
Afbud: Jakob Østervang 
 
 
 

Punkt 1 
 
Referat: 

 
 

Velkommen v. Ulla Steen 

Velkommen til panelet og der er særlige velkommen til de to nye medlemmer Anne 

Kaptain, Bladt Industries og Flemming Elbæk, Advokatfirmaet Haugaard Nielsen . 

Punkt 2 
 
Referat: 

 
 

Præsentationsrunde 
 
Da der er valgt to nye aftagerpanel medlemmer afvikles præsentationsrunde, hvor 
allerede præsenterer der faglige baggrund og nuværende beskæftigelse. 

 
 

Punkt 3 
 
Referat: 
 

AAU strategi og strategi for Juridisk Institut  

Strategien blev udleveret. 

Punkt 4 
 
 
Referat: 

 
 

Studieordning for erhvervsjura – ændring og udvikling af profil – oplæg v/ Ulla 
Steen samt diskussion 
 
Ulla fremlagde indledningsvist sammensætningen af HA.jur uddannelsen, herunder 
samlæste fag, samt omlægning af 5. og 6. semester, der er implementeret i efteråret 
2015. Studienævnet har vedtaget, at bachelorprojekt skal udarbejdes og eksamineres i 
grupper. 
 
Det er aftagerpanelets holdning, at d. er er et behov for profiludvikling, herunder bl.a 
indførsel af engelsksprogende fag. Aftagerpanelet ser meget gerne, at HA.jur og 
cand.merc.jur uddannelserne gives tydeligere profiler i forhold til de erhvervsøkonomiske 
fagelementer i erhvervsjurauddannelsen. 
Der beståren stor barriere i forhold til det engelske og der er hos 
aftagerpanelmedlemmerne en oplevelse af, at de studerende er meget udfordrede. Det 
er et stort problem, at de studerende ikke kan eller vil engelsk, da panelet vurderer, at 
det nærmest ikke er muligt at få et job at have uden at have engelsk kompetencer. 
Forslag og diskussion vedrørende erhvervsøkonomiske fag. Aftagerpanelet 
problematiserede den faglige dybde i 5 ECTS fag, hvor der ikke vurderes at blive skabt 
dybere kendskab blot nærmere viden om. Panelet ser det som en mulighed at udlade 
faget erhvervsstrafferet og udvide eksternt regnskab fra 5 ECTS til 10 ECTS. 
Der sses gerne en stærkere profil i skatteret, selskabsret og koncernret, hvor 



erhvervsjurister, hvor det fremhæves, at erhvervsjuristerne specialiseres i forhold til 
juristerne  
Retsvidenskabsteori på 3. semester kan efter panelets opfattelse skrues  det skrues ned 
eller muligvis helt udlades. Ulla fremhævede, at retsvidenskabsteori indgår i 
uddannelsens almene blok, og bygger oven på juridisk metode, der afvikles på 1- 
semester. 
Der er stor vægt af offentligretlige fag, hvilket ikke nødvendigvis behøver så markant 
vægt i fagsammensætningen på erhvervsjurauddannelsen. 
 
Ulla laver et oplæg til aftagerpanelet til kommentering i forhold til mulige udvikling af 
koncept og fagsammensætning - oplægget udarbejdes i begyndelsen af 2016  
 
Der blev pr. 1 semester 2015 indført adgangsbegrænsning på HA.jur, hvilket har givet et 
adgangsgivende gennemsnit på 6,8, hvor det tidligere har været noget lavere. 
 
Fastholdelsen af HA.jur studerende er siden 2012 blevet væsentlig bedre, men en del 
studerende drømmer om/arbejder på  studieskifte til jura. Dette begrunder også, at der 
bør lægges kræfter i, at få erhvervsjurauddannelsen profileret som en attraktiv 
uddannelse med særkende  
 
Panelet mener, at der er god efterspørgsel efter erhvervsjurister og at det kun vil blive 
større – og især hvis profilen bliver tydeligere og de studerende selv bliver mere beviste 
om jobmuligheder og deres egne kompetencer. 
  
På kandidatuddannelsen skal den studerende tage minimum 45 økonomiske ECTS. Det er 
muligt at tage flere muligheder.  
 
Succes med karrieredag fra sidste år gentages, det bliver karrieredag (som efter mødet 
den 6. november 2015 i aftagerpanelet, er blevet endeligt fastlagt til torsdag den 3. marts 
2016). Muligheden for, at aftagerpanelet havde egen stand på messe blev diskuteret, 
herunder hvordan aftagerpanelet kan bridrage. Panelet synes det er en spændende idé 
og vil gerne bidrage. 

Punkt 5 
 
Referat: 

 

Projektorienterede forløb for erhvervsjurastuderende 

Ulla gennemgår kort hvad et projektorienteret forløb omfatter. Projektorienteret forløb 

afvikles i virksomhed, med hvem den studerende har indgået aftale. Der er udarbejdet et 

katalog, med beskrivelser af forskellige (afviklede) forløb. Et projektorienteret forløb 

vægter 10 ECTS og træder i stedet for et valgfag. Den arbejdsmæssige belastning i 

forløbet, der afvikles over et semester, skal derfor svare til en tredjedel af arbejdsbyrden 

på semesteret. Det er i fagbeskrivelseskataloget fastlagt, at den studerende arbejder ca. 

24 timer om ugen i virksomheden i 4 måneder på baggrund af nogle aftalte læringsmål, 

herunder de færdigheder og den viden, der skal søges opnået – forløbet afsluttes med 

udarbejdelse af projektrapport og en (til dels uformel) bestået/ikke bestået eksamen på 

uddannelsen. Projektorienterede forløb kan afvikles på 6, 8 og 9. semester.af   

Aftagerpanel finder forløbet spændende og er interesseret i at få mere udbydende 

information om projektorienterede forløb, samt udvikling af projektorienterede forløb 

for erhvervsjurastuderende. 

Ulla udsender nærmere information om projektorienteret forløb.  

Punkt 6 
 
Referat: 

Beskæftigelsessituationen 

 

Der var kun ca. 20 kandidater, der dimitterede i sommeren 2015 – I det sene efterår 2015 
har ca.60 % opnået beskæftigelse 



 

Punkt 7 
 
 

Evt. 

 

 


