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ANSØGNING TIL UNDERVISNINGSMILJØPRISEN 2014 
 

Oplysninger om skolen/uddannelsesstedet: 

 

Skolens/uddannelsesstedets navn       AAU 

Skolens/uddannelsesstedets adresse Niels Jernes Vej 6, 9220 Aalborg Øst 

Hjemmeside E-mail Telefonnummer 

www.law.aau.dk law@law.aau.dk 99409873 

Skole- eller uddannelsesområde, sæt kryds: 

 
 Folkeskole/fri grundskole/efterskole   Gymnasium (stx, hhx, htx)  

 Øvrig ungomsuddannelse   Voksen- og videregående uddannelse 

 

Omfatter indstillingen hele skolen/uddannelsesstedet: 

 Ja    Nej 

 

Hvis nej; skriv navn på afdeling/fakultet eller lign. 

                

Juraens Hus(Juridisk fakultet) 

Indsæt et dybt link til jeres undervisningsmiljøvurdering, UMV, her: 

Jeg har endnu ikke modtaget denne fra instituttet, men jeg regner med at eftersende denne ASAP 
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Oplysninger om ansøgeren: 

 
Navn E-mail 

     Simon Mogensen Simon@stud-jur.dk 

Hvad er du? (elev, studerende, lærer, underviser, leder, andet?)  

Studerende, Institutråds medlem, og sekretær for FEJ(Foreningen af Erhvervsjurister- og jurister) 

Jeres særlige indsats for undervisningsmiljøet 

Undervisningsmiljøprisen gives som anerkendelse for en særlig indsats for at skabe at godt 

undervisningsmiljø. En god beskrivelse er vigtig, for at DCUM kan danne sig et indtryk af jeres indsats. I må 

bruge ord, lyd, billeder, video eller det, I synes, beskriver jeres indsats bedst. I må også gerne kombinere 

forskellige udtryksformer. Er jeres materiale for stort til en mail, så kan I sende det via fx WeTransfer 

https://www.wetransfer.com/. 

 

I vurderingen af jeres ansøgning lægger DCUM vægt på: 

 at tiltaget, I beskriver, har medført en mærkbar positiv effekt på undervisningsmiljøet. 

 at elever/studerende har været inddraget i processen og er blevet hørt.  

 

 

Jeg har tilladt mig at kopiere dele fra vores ansøgning i 2012, i det undervisningsmiljøet aldrig 

helt bliver perfekt, og det er noget vi, de studerende, og de ansvarlige på instituttet, arbejder 

kontinuerligt på. 

 

Der er mange forskellige måder at beskrive hvad et godt studiemiljø er - det afhænger 

selvfølgelig af øjnene der ser.  

Jura & erhvervsjura - samme sted 
For lige knap 5 år siden blev jura uddannelsen tilgængelig i Aalborg, sammen med dette blev 

erhvervsjura delen moderniseret. Dette medfører at juraens hus er det første sted i Danmark hvor 

jura og erhvervsjura ligger samme sted. Dette tror vi, skaber en synergi effekt i form af en 

yderstspecialiseret jura del til gavn for stud.merc.jur, og en specialiseret økonomisk/juridisk del 

til gavn for stud.jur. 
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Det er ikke kun fagligheden der bærer præg af Aalborg modellen. De studerende har også gavn 

af senere i erhvervslivet ved at have et stærkt netværk bestående af personer fra begge 

studieretninger. 

Kort distance fysisk og personligt mellem studerende og undervisere 

En universel indsats der kan gøres for at skabe et godt studiemiljø er at man har en kort distance 

mellem underviser og studerende. I juraens hus er vi lokaliseret i samme bygning, og der en rent 

fysisk distance på 10 meter fra vores undervisningslokaler til underviserens kontor. Men fysisk 

distance er en ting, personlig distance er en anden ting. Alle ansatte på juridisk institut er 

disponible, og til de studerendes rådighed. Som studerende oplever man at man nemt kan 

komme i kontakt med f.eks. underviseren, enten på kontoret eller i kantinen. På det personlige 

og sociale niveau er underviserne også en stor del af studielivet, jeg har blandt andet vedlagt et 

billede af en af vores undervisere der holder en tale til den årlige julefrokost, der er arrangeret af 

de studerende. Men også på den årlige studietur der er arrangeret af de studerende, deltager 

personer fra instituttet. Ydermere har vi, som et mindre komisk indslag i den ellers travle 

hverdag, fået lavet karikaturer af nogle af underviserne som hænger i vores indgangsparti. Det at 

underviserne er sådan en stort del af vores sociale studieliv er også med til at skabe en dialog i 

klasselokalerne frem for en monolog, man er ikke helt så bange for at stille spørgsmål i plenum. 

 

Faciliteter 

Faglige rammer 
Det er selvfølgelig vigtigt med alle de rette sociale og faglige forudsætninger - men rammerne 

omkring disse skal også være i orden. Faciliteterne for det perfekte studiemiljø findes i juraens 

hus. Der er gennem tiderne sket en del forandringer, men som det er nu, må man sige at vi er 

nået til den sidste fase af ombygninger. Studiet er indrettet med et stort antal grupperum der 

benyttes flittigt af de studerende til at skrive fælles opgaver. Hvis man typen der ønsker at der er 

lidt liv rundt omkring en når man læser, så er der også mulighed for at sidde behageligt på 

gangarealerne eller i Café FEJ. 

 

Sociale rammer 
Café FEJ er fornyligt blevet renoveret, så det kunne skabe rammerne om sociale arrangementer, 

og med åbningen af den nye kantine er dette så også de studerendes foretrukne sted at nyde 

deres mad. Café FEJ benyttes til alle vores sociale arrangementer, og er styret af FEJ-Aalborg 

(Foreningen af jurister og erhvervsjurister) - der består af ni studerende fra universitetet. Café 

FEJ er udstyret med møbler til alle behov, her kan blandt andet nævnes: komfortable sofaer, 

bløde fatboys, og almindelige stole og borde. Lokalet er også her hvor man mødes hver anden 

uge til fredagsbar, hvilket betyder at lokalet også rummer en bar der bliver brugt til 

udskænkning af drikkevarer. De studerende har selv uddelegeret arbejdet for opfyldning af 3 

automater, der indeholder friskbrygget kaffe, juice, vand, chokolade etc. som gør det ideelt at 

opholde sig på studiet uden for normale tidsrum. 

 

Da der på af de studerende blev adspurgt om det var muligt at få en madordning eller en kantine 

gik der ikke lang tid før at dette var realiseret. Dette har betydet at 1. februar 2012 blev kantinen 
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i juraens hus åbnet. Kantine er med til at gøre de lange dage på studiet udholdelige. Kantinen 

serverer en dejlig varietet af sandwichs, salat og varme retter - men de studerende har også en 

stor indflydelse på hvad der bliver serveret. Da personen der står for maden til kantinen kører en 

tæt dialog med FEJ, skal der ikke meget til for at ændre på kantinens indhold. 

 

Juraens hus indeholder også et juridisk bibliotek, hvor de ansatte er studerende langt henne i 

deres forløb. Dette betyder at man kan spørge de ansatte til råds om hvad de vil anbefale som 

alternativ litteratur til undervisningen, fordi de har været i samme situation.  

 

Engagement fra instituttet 

I juraens hus oplever man en utrolig stor entusiasme fra instituttets hvad end det er sociale eller 

faglige arrangementer. Instituttet er altid med til at forbedre vores vilkår for at hjælpe de 

studerende med hvad end de ønsker.  Dette har skabt nogle ildsjæle der har arbejdet hårdt for at 

forbedre studiemiljøet, de hjælper os med at hjælpe de studerende. Man føler først det er sjovt at 

være studerende når det bliver en mission for alle at man sammen kan højne niveauet. Instituttet 

står altid til vores rådighed, om det så er rådgivning eller økonomiske støtte til at lave 

arrangementer, som vores årlige hyttetur for de studerende, eller nye faciliteter. 

Dansk jura med internationalt aspekt 

Jura studiet i Danmark er ofte genstand for fordommen om at det ikke kan kombineres med et 

udenlandsophold. Det er for så vidt rigtigt nok, frem til nu har det været meget svært at 

kombinere sin jura uddannelse med et ophold i udlandet. Gennem ihærdigt arbejde har instituttet 

været med til at aftale studieophold for jurastuderende på universiteter blandt andet i Taipei og 

Ljubljana. Dette er super dejligt at man som jurastuderende ikke længere er bundet af landets 

grænser, fysisk, men også mentalt. Undervisningsministeren har prædiket om hvor vigtigt det er 

med udenlandsophold og dets gavn. Det er ikke kun udenlandsophold der har skabt en jura 

uddannelse med internationale tendenser. I det forgangne år har Louise Faber introduceret os for 

the Arctic Network der har sat Grønland på verdenskortet for de Aalborgensiske studerende. 

Aftalen betyder at personer af grønlandsk oprindelse kan tage uddannelsen på lang-distance. Der 

er arrangeret en aftale med studerende i Aalborg der optager forelæsningerne og uploader dem 

på nettet, hvorefter de kan podcastses i Grønland. Dette er et super initiativ der sørger for at man 

ikke dræner Grønland for deres evnestærke personer. 

Det internationale aspekt har allerede præget de studerende der nu har oprettet Legal English 

hold i sommerferien, og i forårssemesteret er der oprettet valgfag som Drafting of international 

contracts. Juraens hus er internationalt. 

 

Matchmaking med erhvervslivet 

Jurastudiet anses ofte for at være et meget teoretisk studie og med 5 års studietid uden 

praktikforløb kan vi nok heller ikke helt løbe fra det. I løbet af de sidste to år har instituttet haft 

kontakt med erhvervslivet om en matchmaking mellem de studerende og dem. Dette giver de 

studerende muligheden for at skrive deres speciale om et emne der er efterspørgsel på i 

erhvervslivet. Samarbejdsaftalen giver de studerende mulighed for at bidrage til besvarelse af en 

virksomheds spørgsmål.  
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Som studerende er det med til at give en god følelse af fuldendelse, der er ikke længere tale om 

en besvarelse af et hypotetisk spørgsmål, men mere en reel besvarelse af noget et firma har 

besvær med i dagligdagen. Det er selvfølgelig også med til at skabe en god kontakt til 

erhvervslivet i og med at man efter endt speciale, er klar til at tage kontakt til samme 

virksomheder om eventuel ansættelse. 

 

Til eksamen med storebror eller storesøster 

I 2013 var det første gang at jura- og erhvervsjurastuderende ikke længere var en del af 

fællessemesteret. Dette har haft en kæmpe betydning for studiemiljøet. Selve rusperioden blev 

arrangeret af FEJ, hvor der blev lagt stor vægt på at de nye skulle lære hinanden bedre at kende. 

Men det er jo ikke så anderledes fra andre rusperioder. Forskellen for rusperioden for de 

studerende på juraens hus og andre steder i landet er relationerne til de ældre studerende. Vi 

arrangerede sociale arrangementer der lagde vægt på at de studerende skulle skabe 

bekendtskaber på tværs af årgangene. Dette har medført en form for storebror/storesøster effekt 

der gør at de studerende får gode råd fra de ældre studerende, om hvordan man vinkler en 

bestemt eksamen eller hvilke valgfag der er gode.  

 

Sammenslutning 

Et sammensurium af alle disse faciliteter, sociale arrangementer og faglighed er med til at gøre 

juraens hus til det ideelle sted at uddanne sig. Man har alt hvad man skal bruge for at overleve 

på studiet mellem 8-16 (herefter har de studerende adgang via. deres ID kort på alle tider af 

døgnet), men der er også et incitament for de studerende til at komme ud på uddannelsesstedet, 

og som undervisningsministeriets egen kampagne selv siger "Det er bedst, når alle er her". 
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