
REFERAT 

Den Juridiske Skole 
 

Fra mødet onsdag den 14. december 2016 kl. 15.00-17.00 på Niels Jernes Vej 6B, i lokale 1.02. 

 

Møde indkaldt af Studieleder Liselotte Madsen. 

 

Deltager: Janne Kirk Dürr, Anne Kaptain, Flemming Elbæk og Martin Thomsen, Carsten Munk-
Hansen, Line Bune Juhl, Helle Julie Henriksen, Liselotte Madsen og Britt Justenlund.  
 
Afbud fra: Jakob Østervang og Nikolaj Vinther  
 

 
 

Dagsorden: 
 

Punkt 1 
 
 

Velkomst og præsentation ved Liselotte Madsen 

Studieleder Liselotte Madsen bød velkommen til mødet. Liselotte er ny 

studieleder fra 15. maj 2016. Liselotte er cand.merc.jur og cand.jur. 

Liselotte har tidligere været på Handelshøjskolen i Århus og Århus 

Universitet. 

Punkt 2 
 
 

Generel orientering om studiet 
o Studieordningsændringer bl.a. vedr. obligatorisk engelsksproget 

valgfag på kandidatuddannelsen 
o Optag på uddannelserne pr. 1/9 
o Dimittender 
o Afvikling af projektorienterede forløb og matchmaking specialer 

 
Med studieordningsændring skal de studerende have mindst ét 
engelsksproget valgfag. Liselotte præsenterede de udbudte fag i foråret 
2017. Der er rekrutteret blandt andet med henblik på engelsk 
undervisning. 
Der er optaget 115 nye studerende. Der er lavet adgangsbegrænsning 
hvilket har medført en grænsekvotient på 6,1. CMH orienterer om, at de 
studerende virker mere fremme i skoene end tidligere. Århus 8,1, 9 og 8,3. 
Kønsfordelen er 50 – 50. Uddannelsen trækker studerende fra hele landet 
og ikke kun Nordjylland. Studienævnet giver i udgangspunktet ikke 
dispensationer til eksamen på 1. semester.  Der blev ligeledes talt om, at 
en del af de studerende egentlig ønsker at læse jura og ønsker at 
studieskifte. 
Der var 26 dimittender i sommeren 2016.  
Projektorienteret forløb. Efterår 2015 10 projekter. Forår 16 22 projekter. 
Det kræver, at der er virksomheder som ønsker at tage studerende i 
projektorienteret forløb. Arla orienterede om, at de havde en studerende i 



projektorienteret forløb i foråret 2016, hvilket de har været rigtigt glade 
for ligesom den studerende har været glad for forløbet. Den juridiske skole 
kunne evt. lave en vejledning til virksomhederne, som gør det lettere at 
lave et forløb. Stillingerne skal ”markedsføres” mere til de studerende, så 
der er flere der søger. Instituttet kan kontakte tidligere aftagere med 
henblik på at lave flere forløb. Tidligere institutleder Anders Ørgaard er ny 
fagansvarlig for projektorienteret forløb og har gang i flere tiltag.  
 
 

Punkt 3 
 
 

Præsentation af Carsten Munk-Hansen samt orientering om Juridiske 

Instituts forskningsorganisering v/ MSO professor, Carsten Munk-Hansen 

Carsten Munk-Hansen præsenterede sig selv.  

Juridisk institut forsøger at reorganisere forskningsgrupperne til 2 

kerneforskningsgrupper. Formueret og Offentlig ret. En del af 

undergrupperne går dog på tværs af felterne. Grupperne søger eksterne 

forskningsmidler. Der er 5 grupper der har indhentet forskningsmidler 

indtil videre. Der ønske om mere struktur.  

Cybercrime center har indhentet midler fra den obelske fond. 

Skattelyprojekt støttet af skatteministeriet. 1 phd. studerende samt frikøb 

af lektor Thomas Rønfeldt.  

Policing at sea. Birgit Feldtmann. Håndhævelse af ret på verdenshavene. 

Pirateri, flygtning, fiskerikontrol mv. 

Remote grid. Tværfakultært projekt.  Digitale løsninger om forbrug hos den 

enkelte forbruger og den personlige adfærd. Retlige problemer.  

Artic Ocean. Nordatlantiske problemer omkring miljøudvikling. 

Projekter undervejs. Sten Bønsing. Offentlige ansattes pligtforsømmelse. 

Grænseflader mellem forvaltningsret og strafferet. Sandra Casotta har søgt 

om flere projekter angående de nordatlantiske forandringer og 

befolkningens stilling.  Udsatte børn og unge i praksis. Deleøkonomi og 

digitale platforme. Ejendomskøberes retsbeskyttelse, sociologi. 

Familieformer i Norden. Marianne Holdgaard. Sociale medier.  

Der er en høj aktivitet på projektfronten.  

Punkt 4 
 
 

Tiltag med coaching for studerende v/ studielektor, ph.d. Line Bune Juhl  
 
Line Bune Juhl præsenterede sig selv. Hun er ansat som studielektor og 
underviser i statsret og valgfaget sundhedsret. Hun er også certificeret 
coach, hvilket de studerende nyder gavn af. Line arbejder med de 
studerendes personlige udvikling så de performer bedre i deres studieliv. 
Line underviser desuden i mundtlig formidling til phd. studerende, 
studenterinstruktorer og tutorer. Hun holder desuden temadag for 2. 
semester, hvor de lærer at strukturere deres studie.   
 



Aftagerpanelet diskuterede, hvilke kvaliteter de efterspørger ved 
kandidaterne.  
 
 

Punkt 5 
 
 

Profilering af erhvervsjurauddannelsen ved Helle Julie Henriksen  

 

Helle Julie Henriksen orienterede om erhvervsjurastudiets udfordringer.  

Der er behov for en synlig profil både internt og eksternt. Helle har 

interviewet studerende – mangler kommunikationskanaler hvor de 

studerende er. Forskere i medierne smitter af på både de studerende. 

Erhvervsjura som det gode eksempel.  

Helle orienterede om mulige fremtidige indsatser for erhvervsjurastudiet.  

Aftagerpanelet diskuterede, hvilke tiltag der kan profilere 

erhvervsjurauddannelsen og skabe identiteten som erhvervsjurist. Der var 

en holdning om, at imageproblemet også er internt på Juridisk Institut?? 

 

Punkt 6 
 
 

Nyrekruttering og færdiggjorte ph.d.’ere 

Liselotte fremviste en oversigt over nyrekruttering i 2016 og færdiggjort 

phd.  

 

Punkt 7 Evt.  

 


