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Kommissorium for aftagerpanelet for de juridiske heltidsuddannelser samt 

efter-og videreuddannelser ved Københavns Universitet 

 

Godkendt af dekanen d. 17.6. 2019 

 

Det Juridiske Fakultet ønsker med sine uddannelser at sikre, at det samlede arbejdsmarked på både kort 

og langt sigt har det rette antal jurister og andre med relevant juridisk videre- og efteruddannelse til 

rådighed, således at aftagerne til stadighed har mulighed for at rekruttere jurister af højeste kvalitet, samt 

at personer med en juridisk uddannelse har gode beskæftigelsesmuligheder. 

 

Aftagerpanelet bliver inddraget i fakultetets arbejde med at fastlægge og konkretisere visionerne for 

uddannelserne. Det indebærer bl.a., at aftagerpanelets input anvendes til at kvalitetssikre uddannelsernes 

kompetencebeskrivelser, faglige profil og læringsprincipper i overensstemmelse med den til enhver tid 

gældende strategi for uddannelserne på fakultetet. 

 

Formål 

Formålet med aftagerpanelet er at rådgive fakultetets ledelse om den bedst mulige strategiske udvikling 

af de juridiske heltidsuddannelser samt efter- og videreuddannelser. Aftagerpanelet skal: 

 

 være med til at sikre og udvikle uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet, herunder at påpege 

forventelige fremtidige kompetencekrav på arbejdsmarkedet for personer med juridisk uddannelse, bl.a. i 

lyset af de udfordringer, som knytter sig til internationalisering, globalisering og digitalisering 

 drøfte indholdet, kvaliteten og dimensioneringen af de juridiske uddannelser, herunder særligt med 

henblik på de juridiske dimittenders kompetencer 

 rådgive om udviklingen af nye uddannelsestilbud og fag, herunder også efter- og 

videreuddannelsestilbud for færdiguddannede jurister 

 afgive udtalelse om alle spørgsmål, som fakultetet forelægger for aftagerpanelet 

 deltage aktivt i udviklingsprojekter som fx udvikling af eksamens- og læringsformer samt struktur på 

uddannelserne 

 inddrages aktivt i udviklingen af fakultetets strategi, herunder i forhold til udvikling afforskningsbaseret 

uddannelse 

 drøfte strategiske uddannelsesinitiativer fx struktur, kvalitet samt eksamens- og læringsformer på tema- 

seminarer med studienævn, evt. hvor der er nedsat en mindre arbejdsgruppe blandt aftagerpanelets 

medlemmer. 

 inddrages på ad hoc-basis i fakultetets overvejelser om strategisk udvikling af forskning og formidling 

 
Aftagerpanelet kan afgive udtalelse og stille forslag til fakultetet om alle spørgsmål, der vedrører 

uddannelsesområdet. 

 
Rammerne for aftagerpanelsets virke sættes af universitetsloven, vedtægterne for KU 

http://bestyrelse.ku.dk/vedtaegt/ samt KU’s kvalitetssikringspolitik for uddannelse 

http://uddannelseskvalitet.ku.dk/docs/Kvalitetssikringspolitik-for-uddannelser.pdf 

Aftagerpanelets medlemmer 

Medlemmerne af aftagerpanelet er eksterne og udpeges af dekanen efter godkendelse hos rektor. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=198434
http://bestyrelse.ku.dk/vedtaegt/
http://uddannelseskvalitet.ku.dk/docs/Kvalitetssikringspolitik-for-uddannelser.pdf
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Panelet sammensættes således, at de væsentligste aftagergrupper er repræsenteret ved personer med 

direkte berøring med kandidaterne. Aftagerpanelet bør samlet set rumme en bred og alsidig kundskab 

om tendenser i vidensamfundet, på arbejdsmarkedet og i uddannelsessektoren i Danmark og 

internationalt. 

 

Panelets medlemmer består af 15 personer, som aktuelt er virksomme i større private virksomheder og 

organisationer eller i den offentlige sektor. Det tilstræbes, at medlemmerne tilsammen repræsenterer et 

bredt udsnit af det juridiske arbejdsmarked og tilgrænsende sektorer, herunder førende jurister fra store 

virksomheder. Ved panelets sammensætning tilstræbes det yderligere at repræsentere den 

mangfoldighed, som på relevante områder præger det omgivende samfund. 

 

Et medlem kan være udpeget personligt eller som repræsentant for en organisation. Panelets medlemmer 

udpeges af fakultetet for en 4-årig periode den 1. oktober i ulige år. Genudpegning kan finde sted for to 

perioder eller undtagelsesvis for yderligere perioder. 

 

Det sikres, at nye medlemmer får indblik i fakultetets og universitetets forhold, herunder organisation og 

beslutningsprocesser. I den forbindelse søges forventninger om indholdet i samarbejdet afstemt. 

 

Møder 

Aftagerpanelet mødes 2 gange årligt ca. midt i hvert semester, dvs. typisk i oktober og april. De normale 

aftagerpanelmøder kan suppleres med workshops m.v. 

 
Et medlem kan give møde ved en stedfortræder, såfremt der foreligger en forhindring for deltagelse i et 

møde. 

 
Dekanen er mødeleder og har ansvaret for at sikre dialog med aftagerpanelet. Ved møderne deltager 

prodekan for uddannelse, formand og næstformand for hhv. bachelor- og kandidatstudienævnet samt 

fakultetsdirektøren. Efter behov deltager prodekan for forskning, ph.d.-skolelederen samt studielederne. 

 
Opfølgning 

Dekanen er ansvarlig for, at alle drøftelser i aftagerpanelet bliver formidlet til relevante modtagere, 

herunder fakultetets ledelse og studienævn. 

 
 Referater fra aftagerpanelets møder bliver offentliggjort på fakultetets hjemmeside 

 Referater fra aftagerpanelets møder og øvrige rådgivning bliver sendt pr. mail til studienævnsformænd, som 

har ansvar for at drøfte aftagerpanelets input med studienævnene, herunder at referatet videreformidles til 

studienævnene. 

 Referater fra aftagerpanelets møder og øvrige rådgivning bliver sendt pr. mail til fakultetets ledelse. 

Ledelsen består af: http://jura.ku.dk/om_fakultetet/ledelse/ 

 

Dekanen vil beslutte, hvilke konkrete emner der skal følges op på efter hvert 

møde. Sekretæren for aftagerpanelet er ansvarlig for at varetage de administrative opgaver som 

opfølgning efter hvert møde i aftagerpanelet. 

http://jura.ku.dk/om_fakultetet/ledelse/
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Evaluering 

Dekanen evaluerer løbende aftagerpanelets arbejde ved under hvert møde at høre aftagerpanelet, hvilke 

behov de ser for det videre arbejde. Aftagerpanelets sammensætning evalueres løbende for at sikre en 

retvisende og fremtidssikret aftagerdækning. 
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