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Jura – vælg din retning

Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bache-
loruddannelsen i jura et oplagt valg. På uddannelsen lærer du både at forstå og 
anvende reglerne i praksis.

Overblik over juraen og retssystemet 

På den treårige bacheloruddannelse i jura får du et grundlæggende kendskab til 
de juridiske metoder og centrale dele af retssystemet.

Du får indsigt i alt lige fra formueret, 
forvaltningsret, og EU-ret til strafferet 
og forholdet mellem ret og samfund. 
Undervisningen varetages primært af 
undervisere fra det juridiske fagmiljø 
og suppleres på nogle områder af an-
dre samfundsvidenskabelige undervi-
sere og eksterne specialister.
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Karrieremuligheder

Med en juridisk bachelorgrad får du direkte adgang til den to-årige kandidatud-
dannelse i jura. Kandidatuddannelsen er en betingelse for at opnå bestalling som 
advokat og ansættelse ved domstole og anklagemyndighed. 

Jurister varetager forskellige opgaver inden for det juridiske felt og ansættes der-
for mange steder på arbejdsmarkedet. Jobmulighederne for uddannede jurister er 
gode. Jurister er f.eks. beskæftiget i:

 • Retssektoren – nogle stillinger, f.eks. dommere og advokater, kræver en juri-
disk kandidatuddannelse 

 • Politiet og anklagemyndigheden
 • Offentlige hverv i stat, kommuner, regioner og sundhedssektoren
 • Private virksomheder  f.eks. banker, forsik-
ringsselskaber, branche-, arbejds tager- og 
arbejdsgiverorganisationer samt NGO’er

CAND.
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Uddannelsens opbygning på Jura
6.
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Bachelorprojekt

(15)

Valgfag 

(5)

Obligationsret

(10)

5.
 s

em
.

Retshistorie, retsfilosofi og retssociologi

(15)

Valgfag

(5)

Folkeret

(5)

Internatio-
nal Private 

Law and  
Internatio-
nal Trade 

Law 
(5)

4.
 s

em Kriminalret

(20)

Forvaltningsret

(20)

3.
 s

em

Selskabsret

(5)

Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse

(15)

2.
 s

em

       Forfatningsret

   (20)

EU-ret

(10)

Formueret

(15)

1.
 s

em

Familie- og arveret

(10)

Juridisk 
metode

(5)

Tallene i parentes angiver fagets størrelse i ECTS points. 

 Â sdu.dk/ba-jura
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Undervisning

Bacheloruddannelsen i jura tager tre år, hvor undervisningen er fordelt på seks 
semestre. I et typisk semester er der 13-15 timers undervisning pr. uge, inkl. 
øvelsestimer. 
 
Studieåret er opdelt i to semestre, som hver har 15 undervisningsuger. Efterårs-
semestret starter den 1. september og slutter lige før jul. Januar måned er reserve-
ret til eksamen. Forårssemestret starter den 1. februar og slutter omkring den 1. 
juni. Juni måned er på tilsvarende vis reserveret til eksamen.

Internationalisering som naturlig del af studiet

Der er på bacheloruddannelsen internationalt udsyn i form af fag med internatio-
nale aspekter. Det gælder fag som EU-ret, Folkeret og International Private Law 
and International Trade Law. Dette følges op med mulighed for udlandsophold 
på kandidatstudiet. SDU har en lang række samarbejdsaftaler med universiteter 
rundt omkring i Europa og SDU International kan hjælpe dig i forbindelse med et 
udenlandsophold.

Studiejob mens du studerer

Undervejs i dit uddannelsesforløb er det en god idé at finde et relevant studiejob, 
så din juridiske uddannelse er en del af dit samlede liv. Hermed vil du stå stær-
kere i konkurrencen om de gode job efter endt uddannelse.

Der arbejdes løbende på at udbygge samarbejdet med eksterne parter for at få 
flere studiejob i regionen, så du kan stifte bekendtskab med de steder, hvor du kan 
søge ansættelse som færdig jurist. Flere af vores eksterne samarbejdspartnere har 
forpligtiget sig til at gøre deres yderste for at sikre dig praktisk erfaring under stu-
diet. Derudover tilbyder Karrierecentret på Syddansk Universitet dig vejledning. 
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Optagelse 
Der er adgangsbegrænsning på ud-
dannelsen, og for at blive optaget, 
skal følgende være bestået:

 • Adgangsgivende eksamen 
 • Dansk A 
 • Engelsk B 
 • Historie B, Idehistorie B, 
Samfundsfag B eller 
Samtidshistorie B

For kvote 2 er ansøgningsfristen den 
15. marts. Optagelse sker ud fra dit cv, 
en motiveret ansøgning, en unitest og 
et interview.
For kvote 1 er ansøgningsfristen den 
5. juli. Optagelse sker ud fra dit karak-
tergennemsnit.

”Hele mit liv har jeg leget med tanken om at læse 
jura, og drømmen har nu udviklet sig til et mål 
om at blive politifuldmægtig.

Jeg er fascineret af, hvor mange jobmuligheder, 
og hvor bred en viden, uddannelsen bringer med 
sig. Som tutor for de kommende studerende er 
der ét spørgsmål, der giver genlyd: ”Hvad kan jeg 
blive?” Mit svar til dem er: ”Alt.” 

Universitetsuddannelse er domineret af evnen til 
at tage sig sammen og få læst pensum egenhæn-
digt. I modsætning til gymnasiet, er der ingen 
der tjekker, hvorvidt man møder op og/eller får 
læst pensum inden eksamen.

Det er også vigtigt at understrege, at der kræves 
mere af én på universitetet, når det kommer til 
at skabe et sammenhold og få nogle gode rela-
tioner i starten af studiet. Det gør det lettere at 
komme igennem studiet, når man glæder sig til 
at stå op om morgenen og komme af sted – fordi, 
man har fået nogle gode venner.”

Stephanie Elisabeth Bak Pedersen – Cand. jur. 
Anklager
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Få mere at vide…
Du er altid velkommen til at kontakte os.

På sdu.dk/optagelse kan du se mere om dine kombinations-
muligheder og få vejledning til at vælge bacheloruddannelse. 
Du kan også ringe mandag til fredag mellem kl. 10–14 på 
tlf. 6550 1050 eller skrive til sdu.dk/SPOC.

Faglig vejleder 
Â sdu.dk/fagligvejledersamf
 
Â sdu.dk/jura/uddannelse

http://sdu.dk/optagelse
http://sdu.dk/spoc
http://sdu.dk/fagligvejledersamf 
http://sdu.dk/jura/uddannelse

