Afgørelse

Aarhus Universitet
E-mail: au@au.dk

Udkast til afslag på godkendelse
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus’ Universitets ansøgning om prækvalifikation af ny uddannelse
truffet følgende afgørelse:
Afslag på godkendelse af kandidatuddannelse
i international ret
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.
Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen
ikke opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse nr. 852
af 3. juli 2015, bilag 4.
Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter modtagelsen
af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@uds.dk

4. april 2017
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Såfremt ministeriet ikke har modtaget en indsigelse inden den fastsatte tidsfrist
betragtes afslaget som endeligt.
Med venlig hilsen

Jørgen Sørensen
Chefkonsulent
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Nr. A3 - Ny uddannelse – prækvalifikation
(forår 2017)
Ansøger og udbudssted:
Aarhus Universitet
Uddannelsens type/navn
(fagbetegnelse):
Den uddannedes titler på
hhv. da/eng:
Hovedområde:
Sprog:
Link til ansøgning på
http://pkf.ufm.dk:
Om uddannelsen: indhold
og erhvervssigte
Beskrivelse af
uddannelsen:

Status på ansøgningen: Afslag

Kandidat i International ret
-Cand. soc. i international ret
-Master of Science in Social Sciences in International Law
Samfundsvidenskab
Genansøgning:
(ja/nej)
Engelsk
Antal ECTS:
120 ECTS

Nej

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d11e3119
Styrelsen for Forskning og
Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende
Uddannelse
elementer/struktur, erhvervssigte og adgangskrav
Cand.soc.-uddannelsen i International ret er en ny toårig kandidatuddannelse,
som retter sig mod det forhold, at jura bliver mere og mere international, og at
det derfor er nødvendigt, at både offentligt og privatansatte jurister er i stand til
at anvende forskellige internationale retskilder.

Nogle af dem bygger på traktater, der indgået mellem lande, og derfor er de reguleret af international ret eller af en variation heraf. For at kunne håndtere de
mange forskellige internationale retskilder, er det nødvendigt med en indgående
forståelse af deres juridiske karakter og effekt. Da det er en kandidatuddannelse,
vil den kunne bygge videre på den juridiske metodologi, som de studerende har
tilegnet sig på bacheloruddannelsen, der normalt fokuserer på national ret og i
mindre grad på international ret. Derfor kræves der mindst 60 ECTS inden for de
juridiske fag for at kunne blive optaget på studiet.
Formålet med uddannelsen er dels at give de studerende en bred introduktion til
metodologien inden for international ret og international privatret samt at specialisere dem inden for et af følgende tre specialeområder:




EU Internal Market Law
International Business Law
Human Rights Law and Law of Armed Conflict

Derudover vil uddannelsen give de studerende mulighed til at vælge deres eget
specialeområde, da uddannelsen har et helt semester med valgfag, eller de studerende kan vælge et udvekslingsophold på et andet universitet i et semester eller
samle praktisk erfaring fra et praktikophold. Alle kurser og eksamener foregår på
engelsk.
Uddannelsen skaber et internationalt miljø for de studerende og giver en tidssvarende teoretisk ramme til at studere de forskellige aspekter af international ret.
Erhvervssigte:

Cand. soc. i International Ret er en forskningsbaseret kandidatuddannelse, der
sigter mod at kvalificere de studerende til at arbejde med juridiske sager enten i
internationale organisationer, offentlige institutioner, der beskæftiger sig med
problemstillinger inden for international eller EU-ret, eller i advokatfirmaer og
private virksomheder, der beskæftiger sig med internationale aktiviteter.
Når de studerende har bestået uddannelsen, har de tilegnet sig viden, således at
de kan undersøge, analysere og løse teoretiske og praktiske problemer inden for
international ret, komparativ ret og EU-ret. Ydermere kvalificerer uddannelsen
de studerende til at søge optagelse på ph.d.-uddannelsen i jura.
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Uddannelsens jobprofil er i højere grad end den traditionelle cand.jur.uddannelse rettet mod det internationalt orienterede arbejdsmarked, ligesom
dimittenderne via deres bacheloruddannelse kan have en bredere faglig profil.
Afhængig af specialiseringen kan dimittenden bl.a. få arbejde i internationale
organisationer (f.eks. EU, FN, NATO mv.), i regerings- og andre offentlige instanser, der er involveret i internationale forhold, samt for private virksomheder og
organisationer, der er engageret i internationale aktiviteter, herunder også multinationale eller eksportorienterede virksomheder i Danmark.
RUVU’s vurdering på
møde d. 7. marts 2017:

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4.
RUVU anerkender, at der kan være et behov for kvalifikationer inden for international ret, især for kandidater der har kendskab til de globale retsregler og lovgivning for private virksomheder, men er ikke overbevist om, Styrelsen
at der skal
laves en
for Forskning
og
helt ny kandidatuddannelse for at dække dette behov.
Uddannelse
RUVU vurderer, at en specialisering på området med fordel kan fordel kan bygges ind i de eksisterende jura-uddannelser.
Udvalget noterer sig endvidere, at målgruppen for uddannelsen er dygtige og
velkvalificerede internationale og danske studerende. Hertil bemærker RUVU, at
andelen af internationale dimittender fra engelsksprogede uddannelser, med høje
andele af internationale studerende, som efterfølgende tilgår det danske arbejdsmarked, generelt er lav.
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