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Referat fra mødet den 5. maj 2014, på Niels Jernes Vej 6B, lok. 102. 
 
Deltagere: Anne Sveistrup Boysen, Janne Kirk, Nikolaj Vinther og Ulla Steen 
Afbud: Jakob Østervang og Luise Christensen  
 
Dagsorden: 

1) Velkommen  
2) Orientering om erhvervsjurauddannelsen i lyset af  

 Aalborg Universitet – jurauddannelserne - økonomiske og andre rammebetingelser 

 Nye Studieordninger – trådt I kraft september 2013 – se vedhæftede* (papirversioner 
uddeles på møde) 

3) Eksamener – ekstern og intern censur (krav fra fakultet om flere prøver med intern 
prøve/censur) – aftagerpanelets holdninger og diskussion 

4) Aftagerpanelet og dets rolle – projektpraktik, match-macking kandidatspecialer, 
arbejdsplader i smv’s  

5) Evt. 
 
*Var vedhæftet mail med mødeindkaldelse i december 2013. Møde i januar 2014 blev udsat på grund af 
snevejr. ) 

 
 

Referat 
Ad. 1 - Velkommen  
 
Ulla byder aftagerpanelet velkommen. 
 
Ad. 2 - Orientering om erhvervsjurauddannelsen 
 
Ulla præsenterer de nye studieordninger for aftagerpanelet og forklare om ændringerne, især 
delen vedr. de økonomiske fag, som er flyttet til tidligere på studiet samtidig med at fagene stadig 
samlæses i det omfang det er muligt med økonomiuddannelser på Institut for Økonomi og 
Ledelse.  
Aftalepanelet mener det vigtig, at de studerende bliver præsenteret for metode tidligt i 
studieforløbet.  
Obligationsretten forløber på hhv. 2. og 5. semester, hvilket aftagerpanelet fandt som en 
meningsfyldt måde at placere forløbet med dette fagområde 
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Aftagerpanelet påpegende også, at det er en fordel, at der er stor vægt på de juridiske fag 
samtidig med, at økonomidelen skal være meget tydelig, herunder ”tunge” økonomisk faglige 
elementer i uddannelsen, hvilket giver de færdige kandidater en fordel i forhold til jobmuligheder. 
 
Der er de seneste 3 år (2012-14) er optaget 130 studerende på ej. I 2011 blev der optaget 93 
studerende på erhvervsjura. 
 
En af konsekvenserne af nuværende økonomiske problemer på Juridisk Institut og jura- og 
erhvervsjurauddannelsen er, at næste al holdundervisning er skåret væk i F2014, da Den Juridiske 
Skole er pålagt at spare på D-VIP (eksterne undervisere) og da den forholdsmæssige lille 
fastlæredækning ikke omfatter ressourcer til både forelæsning og holdundervisning. 
Aftagerpanelet var bekymret for, om det har betydning for den enkelte studerendes aktive 
deltagelse i undervisningen, da det ofte er lettere at deltage aktivt i en mindre forsamling – dvs. på 
hold – end på forelæsninger. Aftagerpaneldeltagerne mener, at det har stor værdi at 
undervisningen omfatter såvel forelæsninger som holdundervisning. Den aktuelle økonomiske 
situation på Juridisk Institut er i væsentlig omfang betinget af den økonomimodel, der anvendes 
på AAU, som bl.a. indebærer, at Juridisk Institut pålægges meget store huslejeomkostninger. 
Kernedriften af jura- og erhvervsjurauddannelserne vurderes at være både effektiv og stabil.  
 
Som aftagerpanelet tidligere har ønsket, er det nu en realitet med flere valgfag på 8. -9. semester. 
Da valgfagene samlæses med jurastudiet og fag fra Institut fra Økonomi og Ledelse, er udbuddet 
større/bredder. 
Studienævnet har vedtaget at der skal være minimum 15 studerende for at faget oprettes. Det 
forventes at antallet at valgfag – især de økonomiske fag bliver større/bredere i takt med, at den 
samlede mængde studerende forøges, pga. stort optag og nedadgående frafald.  
 
Aftagerpanelet er optaget af vigtigheden af at erhvervsøkonomi-jura har en stor selvfølelse og 
profil, da de mener, der er særdeles vigtigt for studiemiljøet. FEJ afholder ret ofte arrangementer 
for de studerende. 
 
Første semester er fremadrettet fysisk placeret på Niels Jernes Vej.  
 
Der er en klar forventning om, at det kun er på Juridisk Instituts 2013 regnskab, at der er røde tal 
på bundlinjen, idet eksamen i E2013 viste stor deltagelses- og beståelsesprocent, ligesom der i 
F2014 og E2014 vil være et stort volumen af studerende, der forventes at følge studieordningerne 
planmæssigt. 
 
Aftagerpanelet er meget positivt indstillet overfor de nye studieordninger.  
 
Ad. 3- Eksamener – ekstern og intern censur 
Aftagerpanelet påpeger, at det bør/skal være ekstern censur på alle eksaminer!  
 
Panelet mener, at det er vigtigt at signalere, at de givne karakterer er givet i samråd med ekstern 
censor, som også har sit virke på landets øvrige universiteter, således de studerende har en 
sikkerhed for værdien af deres eksamensbevis efter endt uddannelsen 
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Aftagerpanelet kan bestemt ikke tilslutte sig brugen af intern censur. Hvis og når der benyttes 
interne prøver, finder aftagerpanelet, at det er tilrådeligt at benytte intern censur med to interne 
medarbejdere fremfor intern prøve med kun en opgaveretter ved skriftlige eksaminer. Samtidig 
pointere panelet, at i det omfang, man ikke kan undgå intern censur, så skal det prioriteres, at 
intern censur i videst mulig omfang bruges i forbindelse med skriftlige eksamensopgaver, hvor 
eksaminanden er anonym (identificeret med nummer og ikke navn).  
 
I F2014 afvikles de fleste valgfag på 6. og 8. semester (mundtlig eksamen) på kandidatuddannelsen 
med intern censur. 
 
Ad. 4 Aftagerpanelet og dets rolle 
 
Hvad er aftagerpanelets holdning til projektorienteret forløb i virksomheder som en del af 
uddannelsen (anvendelse af 10 ECTS /mundtlig eksamen på baggrund af rapport over forløb, der 
bedømmes bestået/ikke bestået)? 
 
Det skal sikres at den studerende laver relevant arbejde mhp at få udbytte af de givne 
arbejdsopgaver. 
  
Machs-macking er en utrolig god idé – dvs. hvor kandidatspecialestuderende udarbejder speciale i 
virksomhed), dog er der en problemstilling i forhold til virksomhederne vedrørende fortrolige 
oplysninger, der indgår i specialerne. Kandidatspecialer kan undtages fra offentliggørelse.. 
 
Forslag fra aftagerpanel om præsentation af jobtyper inden for det juridiske/erhvervsøkonomiske 
felt, herunder hvilke fag og specialiseringer, der er relevante i forhold til konkrete typer af jobs og 
især vigtigheden af engelske fag. 
 
Det blev aftalt at aftagerpanelet i forbindelse med næste møde gerne vil holde et oplæg for de 
studerende jf. ovenstående.  
 
Ad 5 Evt.  
Ulla orienterer om akkreditering og fremtidig institutionsakkreditering for AAU samt arbejdet med 
frafaldstruede studerende. 
 
 
Tak for et konstruktivt møde.  
 
 
 
 


