
Hvorfor valgte jeg deltidsstudiet? 

Jeg har altid interesseret mig for juraen, og selvom jeg er økonomichef i et mindre pengeinstitut og 
burde knække tal, så fylder juraen mere og mere i hverdagen.  

Jeg har igennem mange år gerne villet gøre mig klogere på juraen, men med et fuldtidsjob, familie 
og fritidsinteresser er et fuldtidsstudie jo umuligt. Med deltidsstudiet blev det igen muligt for mig at 
studere, også med en vis fornuft i balancen mellem studie og job/privatliv.  

For mit eget vedkommende er undervisningen foregået i mindre klasser, holdstørrelserne har 
svinget fra ca. 12 til 50 personer. Dette har haft den meget store fordel at undervisningen ikke har 
haft karakter af forelæsninger, men derimod været en tæt dialog mellem underviser og elev. Flere 
undervisere har undervejs givet udtryk for, at de selv søger lørdagsundervisningen, da de her står 
overfor motiverede og aktive mennesker som ikke blot tager imod, men udfordrer underviseren og 
undervisningen.  

Niveauet på uddannelsen er høj, og helt på højde med dagstudiet, som deltidsstuderende skal vi jo 
stadig bestå de samme eksaminer som de dagsstuderende. Underviserne på deltidsstudiet har været 
af høj klasse, flere af underviserne har været juridiske kapaciteter målt både nationalt og 
internationalt. Underviserne har generelt været dygtige til at formidle ”stoffet”, og ikke mindst 
forberede os på eksamen! 

Udbyttet af uddannelsen ses tydeligt i min hverdag, og er blevet bemærket lige fra den menige 
medarbejder til bestyrelsen! Hvor jeg tidligere kunne juraen, er jeg nu blevet langt bedre til at bruge 
juraen. Dette betyder lidt højtideligt sagt, at jeg er blevet bedre til at vende regelbøtten på hovedet, 
og finde løsninger som passer bedre ind i mit arbejde og virksomheden. Dette gælder ikke kun 
juridiske spørgsmål, men de metoder som jeg har fået lært igennem uddannelsen, har gjort mig til 
en langt bedre problemknuser på alle områder.  

Jeg har netop lagt sidste hånd på bachelorprojektet, og tørsten efter videreuddannelse er ikke 
slukket. Jeg fortsætter på kandidaten hvor lørdagsundervisning også er mulig. 
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