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Knus  
paragrafferne

Kandidatuddannelsen i Jura på deltid 
er for dig, der ønsker at arbejde med 
 samfundets love og med, hvordan de 

 anvendes i praksis. 

På kandidatuddannelsen videreudvikler du de metodiske 
kompetencer, du har erhvervet på bacheloruddannelsen 
i Jura, og du får viden om og indsigt i en række juridiske 
specialdiscipliner.

Uddannelsen svarer til den toårige kandidatuddannelse 
Cand.jur., men foregår på deltid og varer derfor tre år.

Undervisningen

Du bliver undervist af forskere fra Juridisk Institut samt 
af eksterne specialister. Undervisningen foregår om 
lørdagen kl. 9-16, og der undervises ca. 9-10 lørdage pr. 
halvår – enten på universitetet eller online på din egen 
computer.

SDU tilbyder som det eneste universitet i 
landet, at jura på deltid kan læses  

som fjernstudie

Det betyder, at du kan følge undervisningen, selvom du 
er geografisk placeret andre steder i landet eller verden 
end Odense.

Alle forelæsninger optages, og du kan se dem live eller 
downloade dem efterfølgende og se dem, når det passer 
dig. Den nye teknik gør det ydermere muligt at deltage i 
gruppearbejde online samt stille spørgsmål til undervi-
sere online. Desuden tilrettelægges diverse elektroniske 
læringsaktiviteter.
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1.del -  
Obligatoriske fag

Fag

 ❚ Civilproces og anden konfliktløsning (10 ECTS)

 ❚ Skatteret (10 ECTS)

 ❚ Et økonomisk fag (10 ECTS)

Semester
1. 

1. 

2. 

2.del -  
Valgfag

Fag
 ❚ Valgfag (10 ECTS)

 ❚ Valgfag (2 x 10 ECTS)

 ❚ Valgfag (2 x 10 ECTS)

 ❚ Valgfag (10 ECTS)

Semester
2. 

3. 

4.

5.

3.del
Fag
 ❚ Kandidatspeciale

Semester
5./ 6.

Studiets opbygning

Jura på deltid (kandidat) består af nogle tradi-
tionelle juridiske overbygningsfag, herunder 
Skatteret og Civilproces og anden konfliktløsning. 
Desuden skal du på studiets sidste del udarbejde 
en kandidatafhandling inden for et selvvalgt 
juridisk emne. Herved får du mulighed for at vise 
evnen til at foretage en dybtgående analyse af en 
afgrænset juridisk problemstilling. 

Du har mulighed for selv at præge din uddan-
nelse i en bestemt retning. Du kan vælge mellem 
forskellige juridiske valgfag på baggrund af dine 
interesser. Derudover har du også mulighed 
for at skrive en seminaropgave eller at tage på 
udlandsophold eller i praktik, hvor du stadig kan 
følge studiet som fjernstudie.

Uddannelsen foregår på deltid og er tilrettelagt
over tre år. Jura på deltid svarer indholdsmæssigt 
til den 2-årige fuldtidsuddannelse i jura.
 
Du tilegner dig en selvstændig erhvervskompe-
tence, der kvalificerer dig til beskæftigelse i såvel 
den offentlige som den private sektor.

Nedenfor er vist det anbefalede studieforløb 
ved start i september. Hvert semester har en 
arbejdsbelastning på 20 ECTS. Ved studiestart i 
februar anbefales det at tage de obligatoriske fag 
på 2. semester.

Eksempler på valgfag

❙ IT-ret

❙ Immaterialret 

❙ International Human Rights

❙ Konfliktmægling og forhandling

❙ Rekonstruktions- og insolvensret

❙ Socialret

❙ Udbudsret 

❙ Udlændingeret 

❙ Videregående ansættelsesret
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Studiestart
1. september.
1. februar.

Ansøgningsfrist
15. april.
1. december.

Sted 
Campus Odense eller fjernundervisning.

Varighed
3 år på deltid, der svarer til 120 ECTS point.

Pris
450 kr. per ECTS point.
(Der tages forbehold for prisændringer).

Adgangskrav
For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Jura skal du have en dansk 
bacheloruddannelse i Jura eller tilsvarende udenlandsk uddannelse, der er 
godkendt af CVUU – Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser. Hvis 
du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, vil studienævnet vurdere, om du 
kan følge et eller flere suppleringskurser.

Der er 65 pladser på uddannelsen i alt. 50 med optag pr. 01. september og 
15 med optag pr. 01. februar. Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er 
pladser, udvælges  ansøgere på baggrund af en samlet vurdering af følgende 
kriterier:

1. Karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse.(med 
undtagelse af sidste semesters resultater.)

2. Motivation for optagelsen på kandidatuddannelsen.

I udarbejdelsen af den motiverede ansøgning kan du eksempelvis stille dig 
selv følgende spørgsmål:

 •  Hvorfor har du valgt netop denne uddannelse?
 • Hvad er din drivkraft - din motivation, og hvordan vil du begrunde, hvorfor 

vi skal optage netop dig? 
 • Hvilke relevante kvalifikationer og erfaringer har du med dig, og hvordan 

har disse kvalifikationer og erfaringer influeret på dit valg af  uddannelse?  
 • Hvilke tanker har du gjort dig omkring selve uddannelsen?
 • Hvilke overvejelser har du gjort dig med hensyn til uddannelsens 

 opbygning, indhold m.v.? 
 • Hvilke personlige egenskaber mener du er vigtige for at gennemføre ud-

dannelsen? 

Praktiske 
 oplysninger



Forskningsbaseret efteruddannelse  
Syddansk Universitet

Üsdu.dk/deltid/kandidat/jura

Kontakt

Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/deltid/kandidat/jura  
hvor du også finder et ansøgningsskema.
Du kan få besvaret spørgsmål om
uddannelsen ved at kontakte os  
på tlf. 65 50 10 54 eller  
på e-mail efteruddannelse@sdu.dk

Læs mere om Syddansk Universitets mange  
andre masteruddannelser på  
www.sdu.dk/efteruddannelse K
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