
REFERAT 

Den Juridiske Skole 
 

Fra mødet torsdag den 5. november 2015 kl.: 15:30-17:30, NJV. 6B, i lokale 1.02 

 
Møde indkaldt af Studieleder Liselotte Madsen 
 
Deltager: Erling Brandstrup, Finn Bødstrup, Elsemette Cassøe, Jan Guldmand, Peter Larsen, Line 
Bune Juhl, Carsten Munk-Hansen, Liselotte Madsen og Birte Solvej Neve (stedfortræder for Joan 
Yde).  
 
Afbud fra: Niels Vase, Christian Lundblad, Claus Kim Holstein og Joan Yde. 
 
 

Punkt 1 
 
Referat: 

 Velkomst og præsentation ved Liselotte Madsen  

 

Liselotte Madsen bød velkommen og introducerede sig selv som ny 

studie- og skoleleder. Liselotte kommer fra et job som professor ved 

Aarhus Universitet, men har været på AAU siden 1. februar 2016. 

Liselotte tiltrådte stillingen pr. 15. maj. 

Punkt 2 
 
Referat: 
 

 Generel orientering om studiet 
 

o Studieordningsændringer bl.a. vedr. obligatorisk 
engelsksproget valgfag på kandidatuddannelsen 

Der er indskrevet i studieordningen for cand.jur. at det er en 
betingelse, at de studerende i løbet af deres kandidatuddannelse 
skal have minimum et engelsksproget valgfag. 
Implementeringen af engelsksproget valgfag er igangsat på 
jurastudiets kandidatuddannelse i efteråret 2016.  

 
o Optag på uddannelserne pr. 1/9 

Studiet tog den 1/9-16 imod 115 nye jurastuderende med en 
optagelsesgrænsekvotient på 9,4 og et gennemsnit på 10,0. De 
øvrige universiteters grænsekvotient ligger nogenlunde på niveau 
med AAU. 
 

o Dimittender 
I sommer dimitterede 85 kandidater fra jura uddannelsen. 
 

o Status på gen-akkreditering 
Instituttet arbejder ihærdigt på den endelige 
genakkrediteringsrapport som skal afleveres i ultimo november.  
De kritikpunkter som den betingede positive 



genakkrediteringsrapport påpeger, kan besvares og beskrives med 
positiv fremgang. Bl.a. kan der til punktet om forskningsmiljøet 
størrelse, fremvises en flot rekruttering til instituttet indenfor flere 
VIP-grupper, hvilket har forbedret både fagligheden i 
forskningsmiljøet samtidig har det også påvirket sammenhængen 
mellem interne VIPér og ekstern ansatte (kaldes VIP/D-VIP ratioen). 
Et andet punkt, som akkrediteringsinstituttet bad os rette op på, var 
de studerendes adgang til forskningsmiljøet. Som følge heraf har der 
i en periode være indført kontortid hos forskerne, hvilket kun har 
givet et meget begrænset kvalitetsløft. De studerende henvender sig 
efter behov og forskernes dør er altid åben, når de befinder sig i 
Juraens Hus.  
Akkrediteringsinstitutionen kommer på besøg i februar måned for 
derefter at træffe afgørelse om akkreditering.  
 

o Afvikling af projektorienterede forløb og matchmaking 
specialer 

Fagansvaret for projektorienteret forløb samt matchmaking er 
blevet overtaget af professor Anders Ørgaard fra tidligere 
Studieleder Ulla Steen.  
Der er fremgang i antallet af studerende der ønsker at vælge 
valgfaget projektorienteret forløb. I foråret 2016 var der 22 
studerende og i efteråret er der 10 studerende. Aftagerpanelets 
gennerelle opfattelse er, at ordningen fungerer godt og de 
studerende får et stort fagligt udbytte af forløbene. Dog er flere af 
aftagerne overrasket over, at der ved flere opslag kun har været få 
ansøgere. En enkelt aftager har måttet opslå projektforløbet to 
gange. 
Derfor blev foreslået at der fremadrette skal gøres mere reklame for 
projektorienteret forløb og aftagerpanelet vil gerne deltage i et evt. 
arrangement. Liselotte bringer forslaget videre til den fagansvarlige. 

Punkt 3 
 
 
Referat: 
 
 

 Præsentation af Carsten Munk-Hansen samt orientering om Juridiske 

Instituts forskningsorganisering v/ MSO professor, Carsten Munk-Hansen 

 

Efter en præsentation af Carsten Munk-Hansen og hans vej fra 

advokat til professor MSO, fortalte Carsten om Juridiske Instituts 

strategi for forskningssatsninger og forskningsgrupperne. 

Sidste år blev der i samarbejde med Juridisk Institut oprettet et 
Center for cypercrime med tilknytning af en ph.d. studerende. 
Udover centeret er der flere eksternt finansieret projekter. Bl.a. er 
der et projekt som er finansieret af SKAT vedrørende skattely med 
projektleder Thomas Rønfeldt. Endvidere er der opstartet et projekt 
med titlen Policing at sea (retssikkerhed på havet) med projektleder 
lektor Birgit Feldtmann. Endnu et projekt er Remote Grid, som 
omhandler smartere energiteknik løsninger hos den enkelte 
forbruger. Dette projekt er et større forskningsprojekt på Aalborg 
Universitet, hvortil professor Søren Sandfelt er tilknyttet, særligt i 



forhold til registrering af persondata og overholdelse af dette. 
Instituttet deltager i endnu et projekt Nordforsk nordatlantisk 
projekt, som omhandler juridiske aspekter i forhold til at isen på 
Nordpolen smelter. Forskningslederen er lektor Sandra Cassota.  
 
Derudover er der ansøgt midler til et projekt om Offentlig 
pligtforsømmelse ved Lektor Sten Bønsing. Endnu en gruppe har 
ansøgt om et Obelfond finansieret projekt om Udsatte børn og unge, 
som er tænkt som et af tre faglige projekter, hvor der skal se på 
hvordan sagsbehandlingen foregår i kommunerne. Ansøgningen 
kommer fra Socialretsgruppen med Projektleder lektor Trine Schultz.  
Endvidere er der flere spændende projekter i pipeline, bl.a. om 
deleøkonomi, digitale platforme, markedsføring, ejendomskøberens 
retssikkerhed, familieformer i Norden, sociale medier og flere andre. 
Flere af de kommende projekter er tiltænkt at være tværfaglige og 
eksternt finansieret. 
  
For de to overordnede forskningsgrupper er der udpeget to 
forskningsledere: Professor Lars Bo Langsted t er forskningsleder for 
offentligretsgruppen og Professor Carsten Munk-Hansen er 
forskningsleder for privatretsgruppen. 
Samlingen af forskningen skal gerne være med til at sikre høj kvalitet 
og synlighed samt impakt.  

Punkt 4 
 
Referat: 
 
 

 Tiltag med coaching for studerende v/ studielektor, ph.d. Line Bune Juhl 

 

Line startede med at præsentere sig selv og sin baggrund for at 

arbejde med coaching bl.a. af studerende. Line arbejder med de 

studerende og deres udvikling i form af de fag hun underviser i 

Statsorganerne på uddannelsens 1. semester samt Sundhedsret, 

som er et valgfag på kandidatuddannelsens 9. semester. 

Punkt 5 
 
Referat: 

 Nyrekruttering og færdiggjorte ph.d.ére 

Liselotte fremviste en oversigt over de nyansatte der er på Juridisk 

Institut. 

Punkt 6 
 
Referat: 

 Evt. 

 

Det var ikke noget til referat. 

 


