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Punkt  Referat  

1. Velkomst  
 
Velkommen og nyt fra universitet ved prodekan Bodil 
Damgaard 

 
Mødet startede med en kort præsentationsrunde i anledning af, at det var 
Anna Gantriis’ første møde.  

 
1.1 Orientering om nyt uddannelsesudbud herunder orientering om ny 

juridisk kandidatuddannelse, udflytning, dimensionering og RUCs 
50-års jubilæum 

 

2. Ny 
samfunds-
juridisk 
kandidat-
udd. 

Input til udvikling af ny kandidatuddannelse i SamfundsJura. 

Skrivegruppen præsenterede uddannelsesforslaget for aftagerne. Aftagerne 
drøftede forslaget først i grupper og senere i plenum. Der var generelt ros 
til en spændende uddannelse. Særligt aftagere fra den offentlige sektor 
kunne se dens relevans, mens aftagerne fra private virksomheder var mere 
forbeholdne. Der var på den baggrund en diskussion om, hvorvidt 
uddannelsen ville stå sig bedst ved at tone rent flag og rette sig endnu mere 
mod det offentlige/organisationssektoren eller justere på indholdet for også 
at kunne dække forventninger fra den private sektor.  

Bodil Damgaard
Der er helt sikkert mange meninger om, hvorvidt referater skal være i nutid eller datid. Og min mening er, at det skal være i datid 12



Der blev taget detaljerede noter med aftagernes kommentarer, som 
efterfølgende er sendt til skrivegruppen.  
 

3. Nyt 
aftager-
panel 

Fornyelse af aftagerpanelet v/Thomas Flensted Behrens, formand for 
aftagerpanelet 

Thomas redegjorde for behovet for fornyelse af panelet og der fulgte en 
diskussion af, hvordan panelet ideelt kunne sammensættes og møderne 
afvikles. Der var enig hed om, at der skulle findes plads til både RUC’ere 
og ikke-RUC’ere; aftagere med rod i regionen og hovedstadsområdet; 
offentlige såvel som private, organisationer og NGO’ere. Der var også 
opbakning til, at møderne følger forskellige formater (nogle på RUC, nogle 
hos en aftager, nogle online).  

Der blev taget godt imod et forslag fra Lars Kloppenborg om fx en gang 
om året at bede panelmedlemmer invitere 1-3 venner/kontakter med til et 
aftagerpanelmøde for på den måde at få nye blikke udefra og mindske 
risikoen for, at møderne bliver med for få deltagere. 
 

4.  Evt.  

Der var ikke noget under eventuelt 

 Efter mødet gik panelet en tur rundt på campus i selskab med Helene 
Dyrhauge (studieleder på SamBach), Klaas Dykmann (studieleder på 
International Studies og på Global Studies), Margit Neisig (studieleder på 
de erhvervsøkonomiske uddannelser) og John Damm Scheuer (EØ-
studienævnsformand). Afslutningsvist var der frokost. 

 


