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Afgørelse om foreløbig godkendelse 
 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Københavns Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddan-

nelsen i anvendt jura, truffet følgende afgørelse: 

 

Foreløbig godkendelse af den samfundsvidenskabelige  

kandidatuddannelse i jura. 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om 
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vide-
regående uddannelser. 

Godkendelsen er betinget af efterfølgende positiv institutionsakkreditering. Hvis 

den positive akkreditering ikke er opnået senest 1. juli 2015, bortfalder den forelø-

bige godkendelse. 

 

Godkendelsen er endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om positiv 

akkreditering. 

 

Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes studieordning 

skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 1520 af 16. decem-

ber 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelses-

bekendtgørelsen).   

 

Når der foreligger en positiv akkreditering, skal uddannelsesinstitutionen rette 

henvendelse til Styrelsen for Videregående Uddannelser med henblik på tildeling af 

kode til Den Koordinerede Tilmelding samt koder fra Danmarks Statistik. 

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 

videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. 

 

Uddannelsen er omfattet af reglerne i uddannelsesbekendtgørelsen.  

 

Hovedområde: 

Uddannelsen hører under det samfundsfaglige hovedområde.  

 

Titel: 

Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 20, stk. 1 og nr. 3.11 i bilag 1, fast-

lægges uddannelsens titel til: 
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Dansk: Cand.soc. i jura 

Engelsk: Master of Science (MSc) in Social Sciences in Laws 

 

Udbudssted: 

Uddannelsen udbydes i København 

 

Sprog: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på dansk. 

 

Normeret studietid: 

Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 19 fastlægges uddannelsens nor-

mering til 120 ECTS-point. 

 

Takstindplacering: 

Uddannelsen indplaceres til: 

 

Heltidstakst 1 

 

Censorkorps: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for jura. 

 

Ministeriet bemærker hertil, at det er muligt at supplere censorkorpset, således at 

det samlede korps dækker alle de fag/fagelementer, der indgår i uddannelsen. 

 

Dimensionering/ Maksimum-ramme/ kvote 

Styrelsen har meddelt ministeriet, at styrelsen ikke ønsker at fastsætte en maksi-

mumsramme for tilgangen til uddannelsen. Universitetet bestemmer derfor selv 

efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende der optages på uddannelsen, jf. 

§ 9, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1488 af 16. december 2013 om adgang til kandidat-

uddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen).  

 

Ministeriet har noteret sig, at universitetet har fastsat en maksimumramme for 

tilgangen til uddannelsen på 60 studerende. 

 

Efter det oplyste vil universitetet, i tilfælde af at ansøgerantallet overstiger 60 stu-

derende, udvælge de mest kvalificerede ansøgere ud fra karaktergennemsnit på den 

adgangsgivende uddannelse. 

 

Ministeriet har ikke bemærkninger til dette kriterium, da det er i overensstemmelse 

med kandidatadgangsbekendtgørelsens § 12, stk. 2. Ministeriet bemærker dog, at 

kriterierne af hensyn til de studerendes retssikkerhed tydeligt skal fremgå af ud-

dannelses studieordning samt universitetets hjemmeside. 

 

Minimumsramme: 

Ministeriet har noteret sig, at der ved første optag er fastlagt et minimumsoptag på 

30 studerende som betingelse for oprettelse af uddannelsen. 

 

Adgangskrav: 

Efter det oplyste er følgende uddannelser direkte adgangsgivende til kandidatud-

dannelsen: 
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− Bacheloruddannelse i jura fra Københavns Universitet 

− Bacheloruddannelse i jura fra Syddansk Universitet 

− Bacheloruddannelse i jura fra Aarhus Universitet 

− Bacheloruddannelse i jura fra Aalborg Universitet 

− Professionsbacheloruddannelse som socialrådgiver 

− Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration 

− Professionsbacheloruddannelse i International Sales and Marketing Management 

− Professionsbachelor i finans 

 

Herudover er følgende uddannelser adgangsgivende, jf. § 10, stk. 2, i uddannelses-

bekendtgørelsen, såfremt ansøgeren har mindst 15 ECTS-point inden for jura: 

− Professionsbacheloruddannelse i lærer i folkeskolen 

− Professionsbacheloruddannelse i politivirksomhed 

 

Ministeriet bemærker hertil, at det af hensyn til de studerendes retssikkerhed tyde-

ligt skal fremgå af uddannelsens studieordning samt universitetets hjemmeside, 

såfremt der er andre uddannelser end de ovenfor nævnte, der anses som adgangs-

givende til uddannelsen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jette Søgren Nielsen 

Kontorchef 
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Bilag 1: RUVUs vurdering 
Ansøger: Københavns Universitet  
Uddannelse: Cand.soc. i Anvendt Jura  

Engelsk titel: Master of Science (MSc) in Social Sciences in Applied Law 
Udbudssted: København 

Uddannelsessprog Dansk 

Beskrivelse af ud-
dannelsen: 

Kandidatuddannelsen i Anvendt Jura er en 2-årig uddannelse, der retter sig mod profes-
sionsbachelorer, der ønsker at kvalificere deres uddannelse med en kandidat i anvendt 
jura.  Uddannelsens formål er at bibringe professionsbachelorer teoretiske og anvendel-
sesorienterede juridiske kompetencer til at kunne identificere og navigere i et juridisk 
komplekst felt indenfor deres profession. Hensigten er ikke at omskole kandidaterne, men 
integrere jura med deres professionsfaglighed og herved uddanne dem til professionsjuri-
ster. Herved adskiller kandidatuddannelsen i Anvendt Jura sig afgørende fra den juridiske 
kandidatuddannelse.  
 
Uddannelsen sigter mod beskæftigelse i: 

- Den offentlige sektor, især indenfor det velfærdsretlige område 

- Små og mellemstore virksomheder 
 
Uddannelsens konstituerende elementer 

- Retssystem, funktion og virke (15 ECTS) 

- Juridiske grundfigurer (15 ECTS) 

- Kommunikation og retorik i en juridisk og tværfaglig kontekst (15 ECTS) 

- Videnskabsteori og empiriske undersøgelsesmetoder i juridisk perspektiv (15 ECTS) 

- 2 valgfrie juridiske moduler på kandidatniveau (30 ECTS) 

- Kandidatspeciale (30 ECTS) 
 

RUVU’s vurdering RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse nr. 745 
af 24. juni 2013, bilag 4.  
  
RUVU vurderer, at ansøger har sandsynliggjort, at der er behov for dimittender med den 
beskrevne kompetenceprofil. Uddannelsen adskiller sig efter RUVU’s vurdering væsentligt 
fra eksisterende juridiske uddannelser.  RUVU har herunder lagt vægt på, at uddannelsen 
er tilrettelagt som juridisk videreuddannelse for dimittender fra flere forskellige professi-
onsbacheloruddannelser, hvilket er afspejlet i såvel indhold som adgangskrav. RUVU har 
endvidere lagt vægt på, at hensigten med uddannelsen ikke er at omskole de uddannede 
professionsbachelorer, men at integrere teoretiske og anvendelsesorienterede juridiske 
kompetencer i de studerende professionsfaglighed, hvilket RUVU vurderer kan være rele-
vant i de pågældende erhvervsgrupper.  
RUVU finder det desuden positivt, at det ansøgende universitet i udviklingsfasen har 
samarbejdet med relevante lokale professionshøjskoler og erhvervsakademier.  
 
RUVU bemærker, at navnet ”kandidatuddannelse i anvendt jura”, ikke er hensigtsmæssig 
i forhold til de eksisterende juridiske kandidatuddannelser, idet al juridisk viden princi-
pielt bør kunne anvendes. RUVU foreslår, at titlen tilrettes, så den enten i højere grad 
afspejler målgruppen eller det efterfølgende erhvervssigte.  
 

 


