
   
 

 

 

 

Referat fra mødet i det Erhvervsjuridiske Aftagerpanel ved Aalborg Universitet, torsdag den 

11. januar 2018 kl. 15.00-17.00, Niels Jernes Vej 6B, i lokale 1.02.  

Deltagere: Nikolaj Vinther, Anne Sveistrup, Janne Dyhr Kirk, Martin Thomsen, Peter 

Christensen, Jacob Østervang, Flemming Elbæk, Katrine Lund Melgaard, Line Bune Juhl, 

Liselotte Madsen og Birte Solvej Neve. 

Afbud fra: Søren Dalby og Anne Kaptain. 

Punkt 1 
 

Referat: 

Velkomst ved Studie- og Skoleleder Liselotte Madsen 

Liselotte byder velkommen til aftagerpanelet og særlig velkommen til de to 

nye medlemmer Peter Christensen og Søren Dalby, Søren har desværre 

været nødt til at melde afbud. 

Punkt 2 
 

Referat: 

 
 

Karrieremesse 2018 v/ Jurafabrikken 

Katrine præsenterede hvad formålet er med karriemessen, hvor de meget 

gerne vil have aftagerpanelet er stærkt repræsenteret til messen. 

Katrine uddelte invitationer og information til messen og jurafabrikken.  

Tilbagemelding til Jurafabrikken fra aftagerpanelet, fra de der tidligere har 

deltaget på messen er, at de gerne vil at messen bliver så bred så muligt og 

at de studerende er orienteret og evt. forberedt i forhold til de 

virksomheder og myndigheder, som er repræsenteret ved messen. 

Punkt 3 
 
Referat: 
 
 
 
 
 
 
 

Generel orientering 

 Optagelse af nye studerende 2017 
Der er optaget 115 studerende på hver at de to uddannelse, med en 

adgangskvotient på 9,3 på jurastudiets og et snit på 7,0 på 

erhvervsjurastudiet. 

 

Der var 100 studerende der dimitterede i sommer 2017. 
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Tilbagemelding fra aftagerpanelet var generelt at der var en utrolig godt 
arrangement, og det er en god idé. De vil gerne deltage igen. Dog er det en 
forudsætning for at de vil blive ved at deltage, at der er flere studerende 
der deltager i arrangementet, hvilket studielederen selvfølgelig er enig i.  
Der arbejdes på en større indsats for at reklamere og orientere de 
studerende. Det er planer om at afvikle arrangementet igen i 2018. 
 

 

 Dimensionering pr. 1/9 2018 
I forbindelse med tidligere dimittendundersøgelser har det vist sig at de 
erhvervsjuridiske kandidater har svært ved at komme i beskæftigelse og på 
den baggrund har Studielederen i samråd med Dekan Rasmus Antoft og 
Institutleder Ulla Steen besluttet, at ændre adgangsbegrænsningen, sådan 
at der fra sommeren 2018 bliver optaget 100 studerende på første 
semester i stedet for de 115, som det tidligere har været. Samtidig bliver 
det fra 2021 et adgangskrav at faget dansk er bestået med 
minimumskarakteren 4.  
Heldigvis har den seneste dimittendundersøgelse vist, at kandidaterne nu 
kommer i beskæftigelse i stor grad. 
 

 Valgfag/Specialiseringsfag 
Der er udarbejdet et helårskatalog, hvilket gerne skal give de studerende 

større mulighed for at planlægge valgfagene på kandidatuddannelsen, dog 

skal der stadig være en risiko for at faget ikke bliver oprettet. Der skal være 

minimum 15 studerende for at faget bliver oprettet.  Panelet var tilfreds 

med udbuddet. Valgfagskataloget eftersendes til panelet. 

 

 Øvrig orientering: 
Juridisk Institut har pr. 15/1-18 udnævnt Sten Bønsing til professor.  
Instituttet afholder forvaltningsretskonference den 23. og 24. januar med 
400 deltagere. 
Der er blevet ansat en ny ph.d.-studerende Rikke Krøger. 
Professor Lars Bo Langsted er tilbage efter et længere sygdomsforløb pr.1. 
februar, dog ikke på fuld tid. Der afholdes en reception med et fagligt 
indhold i forbindelse med af Lars Bo vender tilbage. 
Den 9. februar er der ph.d. forsvar ved Birgitte Krejsager. Birgitte har fået 
ansættelse i et ministerium   
Thomas Rønfeldt har orlov fra sin stilling som lektor. 
Ph.d.-studerende Rune Engberg Christensen har orlov for at arbejde 6 
måneder ved SKAT i Århus i forbindelse med sin ph.d.-afhandling. 
 

Punkt 4 
 

Referat: 

Præsentation af ny studieordning på bacheloruddannelsen 

 

Liselotte præsenterede overvejelserne omkring den nye studieordning. 

Bl.a. større fokus på de enkelte semestre og des sammenhæng mellem de 



   

 juridiske og økonomiske fagelementer.  

 

Mere gruppearbejde da det er gavnligt for studerende og med et større 

fokus på PBL (problem basseret lærring). Gruppefordelingen vil være 

varierede mellem selvvalgte grupper og forhåndsgenererede grupper.  

 

Samtidig bliver der et fag på 4. semester, hvor den erhvervsjuridiske viden 

skal omsættes til et gruppeprojekt.  

 

Aftagerpanelet diskuterer gruppearbejde, gruppeinddeling både i tvungne 

og ikke-tvungne grupper samt fordele og ulemper i den sammenhæng. 

 

Vægtningen i uddannelsen i forhold til økonomi og jura er næsten 

uændret. 

Punkt 5 
 
Referat: 
 

Fremtidens kandidater v/ Line Bune Juhl 
 
Line uddelte en sammenfatning af de tilbagemeldinger der var indkommet 
fra aftagerpanelernes deltagere – både dette panel og juras aftagerpanel. 
 
Der er nogle klare tendenser i forhold til at tilbagemeldingerne. 
 
Tilbagemeldingerne fordele sig i forhold til betydningen af karakterens 
betydning for udvælgelsen af de kandidater der udvælges til samtaler.  
Generelt var der enighed om, at personlighed samt hvad den studerende 
har deltaget i af job (både studierelevant samt andre job), frivilligt arbejder 
og lign. 
 
Der er stadig stor fokus på vigtigheden af de engelsksprogede fag. 
 
Det blev også drøftet anvendelse af robotteknologi, som enkelte af 
medlemmerne har erfaring med. 
 

Punkt 6 
 
Referat: 

 

Årets erhvervsjurist ved dimissionen? 

Til årets translokation bliver der uddelt legat til både en bachelor i jura og 

en kandidat i jura, men der findes ikke et tilsvarende legat til erhvervsjura. 

Studielederen efterspurgte idéer til en lignende legatmulighed for 

erhvervsjurister.   

Et par af medlemmerne vil undersøge mulighederne hos egne 

virksomheder (Deloitte og Neas Energy).  

Punkt 7 
 

Eventuelt 

I forbindelse med studiets selvevaluering, skal der gives feed-back på 



   

Referat: baggrund af en rapport, som udarbejdes af Studielederen. Der skal være 

eksterne faglige eksperter, i dette tilfælde Studielederen fra Jurastudiet på 

Århus Universitet samt en repræsentant fra aftagerpanelet. Mødet 

afholdes fredag den 20. april og har en varighed på ca. to timer. Rapporten 

sendes ud op forhånd. Jacob Østervang vil gerne deltage. 

 


