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 POLITIK FOR STUDIEINTRODUKTIONEN VED DET JURIDISKE FAKULTET 

 

Godkendt af dekanen for Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet den 23. september 2015 

Definition af studieintroduktionen 

Studieintroduktionen defineres som de introduktionsforløb, fakultetet planlægger og afholder for nye 

studerende på Det Juridiske Fakultet umiddelbart inden eller i forbindelse med semesterstart.  

Denne politik er gældende for alle introduktionsforløb ved Det Juridiske Fakultet. 

Som overordnet ramme refererer denne politik til Københavns Universitets Retningslinjer for 

studieintroduktionsforløb. 

Den praktiske udførsel af studieintroduktionsforløbene er beskrevet i Procedure for introduktionsforløb 

ved Det Juridiske Fakultet. 

Formål og mål for studieintroduktionen på Det Juridiske Fakultet 

Det overordnede formål med, at Fakultetet tilrettelægger særlige introduktionsforløb for nye 

jurastuderende, er at: 

 

a) sikre, at de studerende får en god start på deres universitetsstudie, at de føler sig velkomne på 

Fakultetet, føler sig som del af deres respektive hold, og gruppe og oplever samhørighed med de 

andre studerende samt med Fakultetet 

b) sikre, at overgangen til deres nye uddannelse og til livet som universitetsstuderende forløber så 

smertefrit som muligt – således at de, der vælger jura som deres studium, er godt rustet til det 

videre studieforløb 

c) skabe forventningsafstemning igennem at give de nye studerende et indblik i uddannelsen og de 

gældende læringsprincipper, så de har et realistisk billede af, hvad de går ind til, og er rustet til at 

tage hul på de faglige og studiemæssige udfordringer 

d) sikre, at de studerende føler sig som en del af fakultetet og er blevet introduceret til fakultetets 

organisering og de studerendes placering i denne 

Rammer for udførelsen af introduktionsforløb på Det Juridiske Fakultet 

1. Til at opnå de ønskede resultater kan fx følgende midler anvendes: Introduktioner, ekskursioner, 

arrangementer, hytteture, forelæsninger og øvelser. 

1.2 Fakultetet kan vælge at ansætte ulønnede tutorer til at varetage den praktiske udførelse af 

introduktionsaktiviteterne. 

2. Studiestarten skal afvikles, således at der er en god balance imellem faglige og sociale aktiviteter. 

3. Studiestarten skal afvikles med behørig respekt for de nye studerende. 

3.1. Nye studerende må ikke udsættes for grænseoverskridende ”lege” eller ”optagelsesprøver”. 
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3.2. Der må i forbindelse med de sociale arrangementer (middage, fester, hytteture) ikke drikkes 

umådeholdent eller indtages stoffer. 

3.3 Alkoholindtagelse skal begrænses til efter kl. 17.00 og bør generelt ikke ske i forbindelse med 

introduktionsforløbets faglige elementer. 

3.4 Der må ikke forekomme tilfælde af hærværk på fx hytter. I tilfælde af hærværk gælder almindelige 

erstatningsretlige regler. 

3.5 I forbindelse med eventuelle introture skal minimum to tutorer pr. introtur være ædru, så disse er i 

stand til at transportere en studerende til læge eller anden nødvendig hjælp, såfremt dette er påkrævet. 

4. I forbindelse med studiestarten må der kun uddeles materiale, som er studenterrelevant og godkendt af 

Studie- og Karrierevejledningen i overensstemmelse med fakultetets partnerskabsstrategi. Materiale fra 

private kursusudbydere må ikke uddeles. 

Governancestruktur 

Det overordnede ansvar for studieintroduktionen på Det Juridiske Fakultet ligger hos prodekan for 

uddannelse ved Det Juridiske Fakultet. 

Ansvaret for de enkelte introduktionsforløb er placeret hos studielederne for hhv. Den Juridiske 

Bacheloruddannelse og Den Juridiske Kandidatuddannelse, således at førstenævnte har ansvar for 

introduktionsforløb for fakultetets bachelorstuderende, og sidstnævnte for introduktionsforløb for 

fakultetets kandidatstuderende. 

Introduktionsforløbene kvalitetssikres og evalueres i de relevante studienævn. 

Den konkrete udførsel og planlægning af introduktionsforløbene er forankret i Formidlingsservice. 

 


