
   

 

 

 

 

 

 

Referat fra mødet i det Juridiske Aftagerpanel ved Aalborg Universitet, torsdag den 11. 
januar 2018 kl. 17.00-19.00, Niels Jernes Vej 6B, i lokale 1.14.  

Deltagere: 
Anne Marie Roum Svendsen, Peter Larsen, Niels vase, Erling Brandstrup, Finn Bjødstrup, 
Line Bune Juhl, Liselotte Madsen, Katrine Lund Melgaard (til punkt 1 og 2) og Birte Solvej 
Neve. 

Afbud: Malene Urup, Claus Kim Holstein. 

Punkt 1 
 
Referat: 
 

Velkomst ved Studie- og Skoleleder Liselotte Madsen 
 
Liselotte byder velkommen til aftagerne og særlig til Anne Marie Ryom 
Svendsen, som er nyt medlem af panelet. Endnu et nyt medlem er Malene 
Urup, som desværre måtte melde afbud i sidste øjeblik. 

Punkt 2 
 
Referat: 
 
 

Karrieremesse 2018 v/Jurafabrikken  
 
Katrine præsenterede kort karrieremessen som afholdes i marts, hvor 
mange forskellige virksomheder og myndigheder er inviterede og 
repræsenterede. Jurafabrikken ønsker at endnu flere har lyst til at deltage, 
da det er en succes blandt de studerende, som deltager aktivt i messen. 
Katrine uddelte invitationer. 

Punkt 3 
 

Referat: 

 

 

 

 

 

Generel orientering 
 

 Optagelse af nye studerende 2017 

Der er optaget 115 studerende på hver at de to uddannelse, med et snit på 
9,3 på jurastudiets 1. semester og et snit på 7,0 på erhvervsjurastudiets 1. 
semester. 
Der var 100 studerende der dimitterede i sommer 2017. 

 Company Meet´n´Greet 

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. 
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 Valgfag/Specialiseringsfag  

Der er udarbejdet et helårskatalog, hvilket gerne skal give de studerende 
større mulighed for at planlægge valgfagene på kandidatuddannelsen. Der 
skal være minimum 15 studerende for at faget bliver oprettet.  Panelet var 
tilfreds med udbuddet. Det blev foreslået, at der kunne udbydes et nyt 
valgfag, regnskabsanalyse for jurister. 

Valgfagskataloget eftersendes til panelet. 

Aftagerpanelet er forundret over at der er forskel på de studerendes 
mulighed for projektorienteret forløb. På AU gives 20 ECTS for et 
projektorienteretforløb samtidig med at de studerende kan arbejde fuld 
tid. De studerende i Aalborg får kun 10 ECTS for der forløb og må max have 
24 timers arbejdsuge.  

Der blev diskuteret fordele og ulemper ved begge forløb. Andre i 
aftagerpanelet var tilfredse med den måde, AAU håndterer 
projektorienteret forløb, da der ikke er tale om studentermedhjælpere. 
Liselotte vil tage problemstilling med til Det Juridiske Studienævn. 

 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 forventes 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: 

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 fordeler 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. 
 



   

 

Det blev også drøftet anvendelse af robotteknologi, som enkelte af 
medlemmerne har erfaring med. 
 

Punkt 5 
 
Referat: 

Eventuelt 

I forbindelse med studiets selvevaluering, skal der gives feed-back på 
baggrund af en rapport, som udarbejdes af Studielederen. Der skal være 
eksterne faglige eksperter, i dette tilfælde Studielederen fra Jurastudiet på 
Københavns Universitet samt en repræsentant fra aftagerpanelet. Mødet 
afholdes fredag den 23. april og har en varighed på ca. to timer. Rapporten 
sendes ud op forhånd. Niels Vase vil gerne deltage. 

Studielederen har tidligere udsendt en mail vedr. mulighed for at oprette 
en erhvervskandidatuddannelse i jura. Et generelt enigt aftagerpanel, var 
var af den opfattelse, at de har svært ved at se værdien af denne mulighed 
og hvilke typer af virksomheder, der vil benytte sig af idéen. 
Aftagerpanelet var dog  ikke afvisende overfor at kan være at tiden 
modner sig til at det kan blive en mulighed. Derfor er det kun et foreløbigt 
nej til ordningen og der bliver set til Københavns Universitet, som har valgt 
at sige ja til ordningen.  

 


