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Evalueringsplan for den juridiske bacheloruddannelse på 
Københavns Universitet 2022-23 

Evalueringen på alle fakultetets uddannelser sker med udgangspunkt i de samme evalueringsformater. 
Evalueringerne følger fakultetets Procedure for undervisningsevaluering 
Evalueringsprincipperne er beskrevet på fakultetets kvalitetssikringshjemmeside 
 

Plan for evalueringsopgaver 2022-2023 

Måned  Opgaver 

September 
2022 

Udmelding til underviser/studerende om forventningsafstemning på hold. 
Orientering i Studienævnet om DUR 2021-2022 (Dekanens dialog om uddannelseskvalitet med 
rektor). 
Møde i bachelorstudienævnets evalueringsudvalg. Evalueringsopgaver for F 2022 behandles. 
Evaluering af studiestarten. 

Oktober  Udmelding til underviser/studerende om midtvejsevaluering på hold samt slutevaluering af 
modul-A fag. 
Bachelorstudienævnet behandler evaluering af undervisningen i foråret 2022. 
Bachelorstudienævnet behandler evaluering af bachelorprojektskrivning i foråret 2022. 

November Tilbagemeldinger fra studienævnet til fagene på evaluering af foråret 2022. 
Holdrepræsentantskabsmøder. 
Udmelding til underviser/studerende om slutevaluering på en af de sidste undervisningsgange. 
Udmelding til fagledere om at sikre slutevaluering. 

December Undervisere får tilsendt de studerendes slutevalueringer for E 2022 og evaluerer.  

Følgende fag evalueres af bachelorstudienævnet: Retssystemet og Juridisk Metode (1. semester), 

Familie- og Arveret (1. semester), Strafferet og Straffeprocesret (1. semester) og de udbudte 

valgfag på 5. semester. 

Januar 2023 Bachelorstudienævnet godkender studieleders evalueringsrapport for 2021-2022. 
Udmelding til underviser/studerende om forventningsafstemning F23. 
Opsamlende møde for E 2022 i Bachelorstudienævnets evalueringsudvalg. 

Februar Fagledere evaluerer. 

Marts Udmelding til underviser/studerende om midtvejsevaluering. 
Bachelorstudienævn kommenterer uddannelsesredegørelsen for 2021-2022. 
Orientering om rektors tilbagemelding på fakultetets kvalitetssikring af uddannelser og eventuelle 
opgaver. 
Møde i bachelorstudienævnets evalueringsudvalg. Evalueringsopgaver for E 2022 behandles. 

April Bachelorstudienævnet behandler evaluering af undervisningen i efteråret 2022. 
Holdrepræsentantskabsmøder. 
Udmelding til underviser/studerende om slutevaluering på en af de sidste undervisningsgange. 
Udmelding til fagledere om at sikre slutevaluering. 

Maj Undervisere får tilsendt de studerendes evalueringer og evaluerer.  
Følgende fag evalueres af Studienævnet: Individets Grundlæggende Rettigheder (3. semester), 
Institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret (3. semester), Erstatning og Kontrakt (3. 
semester), Ret, Moral og Politik (6. semester) og Retshistorie (6. semester). 
Evaluering af BA-projektskrivning F23. 

Juni Bachelorstudienævnet godkender evalueringsplan for 2023-2024, som offentliggøres. 
Opsamlende møde i Bachelorstudienævnets evalueringsudvalg. 

Juli  
August Faglederne evaluerer. 

Generel udmelding til fagene om kommende semesters evalueringer. 

Evalueringsplanen er godkendt at bachelorstudienævnet d. 21. juni 2022.
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http://jura.ku.dk/pdf/kvalitetssikring/Retningslinier_for_evalueringsprocedure.pdf
https://jura.ku.dk/om_fakultetet/kvalitetssikring-akkreditering/data-statistik/evalueringsplaner/

