
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 Ulla Steen 
 
Deltager: Retspræsident Christian Lundblad, Ankechef Erling Brandstrup, Politidirektør Elsemette Cassøe, 
Statsautoriseret revisor Jan Guldmand, Kontorchef Peter Larsen og Birte Solvej Neve  
 
Afbud fra Claus Holstein og Martin Thomsen  
 
 

Punkt 1 
 
Referat: 

 
 

 Velkommen v. Ulla Steen 

Velkomst ved Ulla til panelets deltagere. 

Punkt 2 
 
Referat: 

 
 

 Siden sidst – udveksling af information mellem panelets medlemmer  
 
Jurastudiets studieleder og studienævn vil meget gerne høre om panelets 
oplevelser af de jurastuderende samt de færdige kandidater. 
 
Retspræsident Christian Lundblad – der uddannes nogle ualmindelig 
velfungerende og dygtige kandidater, de klarer sig virkelig godt. 
 
Anskstyrelseschef Erling Brandstrup har haft en periode, hvor der ikke havr 
væretnyansættelser. Men nu vil der igen komme en ansættelsesrunde, herunder i 
forbindelse med udflytning af statslige arbejdspladser, Erling har en forventning at 
skulle have omkring 15 ansættelser det. næste halve år, Ankestyrelsen har gode 
erfaringer med studerende ogkandidater fra AAU, Ankestyrelsen har gode 
erfaringer med projektorienterede forløb og er klar til at tage to studerende igen 
til foråret 2016.. 
Det forventes at der vil blive mulighed for at ansætte yderligere 8 
studentermedhjælpere som et led i regeringens udflytningsplaner af statslige 
arbejdspladser. 
 
Politidirektør Else Mette Cassøe kommentere på oprettelse af et nyt fag - nemlig 
politiret med Lene Lentz som ekstern underviser, hvor en gruppe af studerende 
har været med på patrulje, hvilket har været en positiv oplevelse. 
I forhold til projek orienteret forløb har der været lidt vanskeligheder i forhold til 
at afstemme forventningerne mellem Anklagemyndighed og studiet, Forløbet hos 
Ankalgemyndigheden er oprindeligt fastlagt som 6 måneders praktikforløb med 37 
timer/uge. Da projektorienteret forløb på AAU kum omfatter 10 ECTS, og de 
studerende ved siden af skal følge to fag (20 ECTS), har der været behov for 
balancering mellem dette og hensynet til, at et sammenhængende forløb hos 
Anklagemyndigheden kræver tidElsemette Cassøe fremhævede, at 
Justitsministeriet oplever, at ansøgere fra AAU har markant højere gennemsnit 
end andre ansøgere til fuldmægtigstillinger i ministeriet. . Ifølge 
Censorformandsskabets opgørelser opnår studerende på AAU højere 
karaktergennemsnit end cand.jur på andre univeristeter. Spørgsmålet er så, hvad 
der begrunder det højrere gennemsnit – studieordningernes sammensætning eller 
dygtige studerende. Ulla Steen vil forfølge dette nærmere, herunder søge indblik i 



Justitsministeriet overvejelser ved ansættelse af fuldmægtige. Ulla Steen 
fremhævede samtidig vigtigheden af brugen af landsdækkende censur, hvilket Det 
Juridiske Studienævn er meget opmærksom på ,og der benyttes på jurastudiet 
ekstern censur ved samtlige eksaminer.  
 
Statsautoriseret revisor Jan Guldmand Hansen har  3-4 studentermedhjælpere 
løbende. 
 
Kontorchef Peter Larsen skal have en færdig kandidat i virksomhedspraktik. På sigt 
vil Regionen gerne ansætte flere kandidater og også gerne 
studentermedhjælpere. 

 
Aftagerpanelet kunne god se nogle fordele i at udveksle erfaringer vedr. projekt 
orienteretforløb  
 
Efter bordet rundt fortale Ulla kort om sidste års succes med ’Jurafabrikkens’ 
(studenterforening) karrieredag, som var særdeles velorganiseret og struktureret, 
Flere at de tilstedeværende der havde konkrete jobtilbud med, Karrierdagen vil 
blive afholdt igen i år, og der er et håb om stor deltagelse igen i år. Dato for 
karrieremesse er efter aftagerpanelmødet blevet fastlagt til TORSDAG DEN 3. 
MARTS 2016 

 
Valgfagskataloget, der omfatter fag på såvel jura- som erhvervsjurauddannelserne 
blev udleveret til orientering og kommentering. Bl.a. er der som noget nyt et 
valgfag i videregående-/special forvaltningsret 6. semester BA.jur og HA.jur, bl.a 
som respons på opfordring fra aftagerpanelet.   
Aftagerpanelet omtalte igen de engelsksprogede valgfag, som de finder meget 
relevante og afgørende i forhold til fremtidige jobmuligheder. 
Samtidig blev det nævnet at valgfagene dog ikke er specielt afgørende i forhold til 
jobmuligheder,  

Punkt 3 
 
Referat: 

 
 

 AAU strategi og strategi for Juridisk Institut v. Ulla Steen samt diskussion 

Der har det seneste års tid været arbejdet med ny strategi for AAU. Arbejdet har 

været omfattende, og medarbejdere og eksterne interessenter har været inviteret 

til at deltage. Den endelige strategi er nu klar til at blive implementeret – se 

http://www.strategi.aau.dk/Der satses på at tydeligføre unik profil for AAU bl.a. 

med inddragelse af PBL (problem based learning) som væsentlig komponent Der 

er udskiftet på mange af de ledende poster på AAU inden for de seneste to år – 

rektor, universitetsdirektør, studiechef, HR chef mfl. Senest er institutleder på 

Sociologi Rasmus Antoft blevet ansat som dekan for Det Samfundsvidenskabelige 

Fakultet. 

Juridisk Institut har udarbejdet en strategi, hvori der er visioner, målsætninger og 

konkrete handlingsplaner. 

Instituttet har udvalgt 3 forskningsfyrtåne inden for områderne: 

Familie- og arveret 

Cyper crime 

Socialret 

Der blev spurgt ind til Juridisk Instituts rekrutteringsstrategi og problemstillinger, 

bl.a. i forhold til lønrammer. 

Aftagerpanelet er interesseret i at bidrage til rekruttering bl.a. deres ansatte både 

i forhold til ph.d. og forskningsassistenter. 



Punkt 4 
 
 
 
Referat: 

 
 

 Betinget akkreditering af BA.jur og cand.jur uddannelserne - redegørelse 
v. Ulla Steen samt diskussion 
 

Ulla gennemgår de 5kriterier som akkrediteringspanelet benytter i deres 

vurdering, når et studium skal akkrediteres:  

1. Uddannelsens relevans 

2. Videngrundlag 

3. Mål for Læringsudbytte 

4. Tilrettelæggelses og gennemførelse 

5. Intern kvalitetssikring og -udvikling 

Alene nogle problemstillinger under kriterium 2 Videngrundlag udgør årsagen til 

den betingende arkkreditering, som jurastudiet har fået. I fokus er for lav 

fastlærererdækning/for stor anvendelse af eksterne undervisere, samt 

akkrediteringspanelets vurdering af, at det juridiske forskningsmiljø på AAU er 

sårbart. 

Jurastudiet har klare sig rigtig godt i forhold til de øvrige har fokus på nøgletal. – 

fastholdelse, gennemførelse og beskæftigelse. 

Juridisk Institut har i samarbejde t med dekanatet udfærdiget en stillingsplan, der 

skal sikre at der bliver ansat flere forskere i forskellige stillingskategorier. Samtidig 

har studienævnet besluttet at bachelorprojekter skal udearbejdes og eksamineres 

i grupper af ca. 2-3 studerende. Samtidig er det besluttet at studerende på 6. 

semester introduceres til projektskrivningen af den fagansvarlige - Lektor Carsten 

Munk-Hansen gennem februar 2016. Sigtet hermed er at give de studerende 

ensartede vilkår for projektskrivningen. 

Punkt 5 
 
Referat: 

 Afvikling af projektorienterede forløb og matchmaking specialer 

Der er blandede oplevelser med at afvikle matchmaking specialer, hvor 

kandidatspeciale skrives med sparring fra virksomhed/organisation/institution. 

Ulla fortalte om de sidste to års erfaringer   

 

Interessen for projektorienterede forløb er stigende hos de studerende, og det 

forventes, at der i foråret 2016 vil blive afviklet op til 15 forløb. 

Punkt 6 
 
Referat: 

 

 Evt. 

 

Der blev spurgt til information i forhold til ph.d. og erhvervs ph.d., hvilket Ulla vil 

bringe videre til Institutlederen. Evt. kan der indkaldes til et møde med panelet og 

evt andreinteressenter. 

 

Christian Lundblad præsenterede, at etablering af en juridisk forening er i gang, 

samt at der vil blive afholdt stiftende generalforsamling den 14/1. Jurastudiet vil 

gerne være medvirkende til at formidle information om begivenheden. 

 


