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Mission – hvad gør vi? 
I åbent samarbejde skaber Juridisk Institut værdi for og med samfundet gennem retsvidenskabelig forsk-
ning, uddannelse og videnudveksling af høj international kvalitet. 

Instituttet arbejder tværfagligt og internationalt orienteret for at skabe viden af relevans for private og of-
fentlige retsanvendere, lovgivere, forskere og det omgivende samfund – regionalt, nationalt og globalt.    
 
Vision – hvad vil vi? 
Juridisk Institut vil medvirke til at forme og præge fremtidens samfund og bidrage til at skabe en bæredygtig 
verden gennem 

 skabelse af nye og relevante retsvidenskabelige forskningsresultater af høj kvalitet 
 uddannelse af en mangfoldig talentmasse til dygtige og efterspurgte dimittender 
 interaktion og samarbejde med det omkringliggende samfund 
 formidling og udveksling af vores forskningsbaserede viden. 

Vi vil både i Danmark og internationalt være en attraktiv samarbejdspartner for såvel forskningskolleger, 
studerende, aftagere som øvrige samfundsaktører. 
 
Værdier – hvad er vores grundvilkår?  
Instituttets aktiviteter foregår med udgangspunkt i en række grundlæggende værdier:  

 Kvalitet – som en afgørende forudsætning for at kunne bibringe samfundet ny og relevant viden 
 Samarbejde – som et middel til at opnå vores vision og strategiske mål  
 Nærvær, åbenhed og respekt – over for hinanden, over for de studerende og over for nye mulig-

heder  
 Fælles ansvar – for instituttets udvikling, for løsning af daglige opgaver, for optimal ressourcean-

vendelse og for den enkelte medarbejders trivsel. 
 

Strategiske målsætninger – hvordan vil vi indfri vores vision? 
Forskning: Vi vil med udgangspunkt i samfundets udfordringer og via samarbejde – på tværs af faglighe-
der, på tværs af organisationen og i tæt dialog med omverdenen – udføre fokuseret forskning af høj kvalitet 
og herigennem frembringe relevant ny viden, der afspejles i vores uddannelser og er til gavn for aftagere 
og samfundet i øvrigt. 

Uddannelse: Vi vil med udgangspunkt i samfundsudviklingen, aftagernes behov og de studerendes po-
tentialer udbyde forskningsbaserede og tidssvarende uddannelser – både indholdsmæssigt og pædago-
gisk. Vores uddannelsesaktiviteter skal have høj kvalitet og afspejle den teknologiske udvikling, og vores 
uddannelsesmiljø skal afspejle instituttets værdier om nærvær, åbenhed og respekt.  

Videnudveksling: Vi vil bringe vores forskningsresultater i spil og stille vores juridiske ekspertise til rådig-
hed for samfundet via videnudveksling i relevante fora og gennem dialog og samarbejde med eksterne 
parter. Herigennem vil vi sikre, at den viden, der skabes på instituttet, er synlig og resulterer i perspekti-
vering og kvalitetssikring af lovgivning, beslutningsprocesser og samfundsdebatten.  

 
Ovenstående mission, vision og strategiske målsætninger udstikker retningen og sætter rammerne for vores indsat-
ser og udgør grundlaget for vores prioriteringer.                                                      Juridisk Institut, april 2020 


