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EKSTERN DEL 

Status for fakultetets uddannelser 
 

Status for fakultetets uddannelser baseret på analyse af kvantitativt og kvalitativt 

datamateriale 

Redegør for, hvordan går det med uddannelserne og de studerendes fremdrift på baggrund af de 
kvantitative og kvalitative data. Lever uddannelserne op til de standarder, som fakultetet har 
fastsat for uddannelserne? 
Forkortelser: 
BA JUR – den juridiske bacheloruddannelse 
KA JUR – den juridiske kandidatuddannelse 
CAND SOC – den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura 
MKM – Master i Konfliktmægling 
DUK – Diplomuddannelsen i Kriminologi 
BA SN – Studienævnet for den juridiske bacheloruddannelse 
KA SN – Studienævnet for de juridiske kandidat- og heltidsuddannelser 
DVIP – eksterne undervisere 
VIP – videnskabelige medarbejdere 

 
Dekanen vurderer, at alle fakultetets uddannelser har en høj kvalitet. Dekanen finder videre, at der 
pågår et godt og fokuseret løbende arbejde med at kvalitetssikre uddannelserne i studienævn, 
evalueringsudvalg og med et godt samarbejde med uddannelsesledelsen. Årets uddannelsesredegørelser 
viser, at uddannelsesledelsen, studienævn og fagledere arbejder seriøst og dedikeret på at sikre og 
udvikle uddannelseskvaliteten på fakultetet. 

 
Kvalitetssikringsarbejdet har fortsat fokus på at styrke forskningsforankringen af fakultets uddannelser, 
og dette fokus vil fortsætte i de kommende år. Hertil kommer, at der i studieåret har været arbejdet på 
at igangsætte fakultetets uddannelsesstrategiske målsætninger, særligt digitalisering af uddannelserne, 
styrkelse af fag- og uddannelsesledelsen og opfølgning på forårets studiemiljøundersøgelse. 

 
Dekanen noterer med bekymring, at BA JUR i studieåret 2017/18 ikke lever op til fakultets målbare 
standard for VIP/DVIP-ratioen, og at fakultet dermed ikke følger den plan for forbedring af rationen frem 
mod 2020, hvor målsætningen er, at ratioen ikke må afvige mere end 15 % fra hovedområdet. Som 
opfølgning herpå har dekanen i foråret 2019 igangsat et målrettet arbejde på at identificere potentielle 
tiltag inden for den nuværende økonomiske ramme, der kan forbedre VIP/DVIP-ratioen. Det vil kræve et 
markant ledelsesmæssigt fokus at realisere målet frem mod 2020, ligesom fakultets økonomiske rammer 
har afgørende betydning for realiseringen af målet. Den årlige 2 pct. besparelse på 
uddannelsesbevillingen, og det mulige bortfald af den tørre STÅ-forhøjelse, bekymrer særligt i det lys, da 
uddannelsesøkonomien udgør en stor del af fakultetets samlede økonomi. 

 
Dekanen noterer, at fakultets ambitiøse standard for VIP dækning af BA projekter på 80% ikke er 
overholdt, men bemærker, at der er fortsat forbedring, således at 72,9 % af alle BA studerende 
modtager vejledning af VIP. Dekanen noterer også, at fakultetet på KA JUR ikke overholdt den fastsatte 
standard, idet kun 79,1 % af kandidatstuderende modtog vejledning af VIP. Uddannelsesledelsen er 
bekendt med dette, og forsikrer at den ambitiøse standard kan opfyldes fremadrettet. Dekanen 
bemærker, at den af fakultetet fastsatte målbare standard for VIP-dækning er meget ambitiøs, og at det 
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ret beset er yderst positivt, at VIP dækker så markant en andel af vejledningerne på større projekter på 
nogle af landets mest studenterrige uddannelser. 

 
I forhold til forskningsbasering af uddannelserne bemærker dekanen, at der for alle uddannelser er 
udarbejdet forskningsmatricer. Matricerne har givet et godt overblik over sammenhængen mellem 
fakultetets uddannelser og undervisningsaktiviteter samt den forskning, der pågår i forskningscentre og 
forskningsgrupper. Det er dekanens opfattelse, at forskningsmatricerne udgør et vigtigt, kvalitativt 
supplement til VIP/DVIP ratioerne som grundlag for at sikre og udvikle forskningsbaseringen af 
uddannelserne. Ledelsen er endvidere i løbende dialog med de relevante forskningsmiljøer for at sikre, 
at den interne VIP-forankring er tilstrækkelig. 

 
Dekanen bemærker, at de studerendes studieprogression målt som ECTS per studieår fortsat er høj. På 
BA JUR er standarden på 50 ECTS per studieår lige netop ikke overholdt, men denne er trods alt stadig 
betydeligt over KU gennemsnit. På de to kandidatuddannelser KA JUR og CAND SOC er standarden ikke 
overholdt med hhv. 44,5 og 43,1 ECTS per studieår. På KA JUR er dette en fin fremgang i antal ECTS per 
studieår fra det tidligere studieår. Dekanen noterer, at en ny ECTS struktur, der er implementeret fra E17 
fortsat forventes at ville medføre forbedring i de studerende gennemførelse ved at sikre bedre 
spredning af undervisning og eksamensaktivitet. Det er dekanens vurdering, at lempelsen af 
studiefremdriftsreformen også har betydning for faldet i ECTS per studieår. 

 
Dekanen noterer endelig, at fakultetets ordinære uddannelser, BA JUR og KA JUR ikke lever op til de 
fastsatte standarder for frafald. PÅ BA JUR konstateres et lille fald i frafaldet fra 13,6 i studieåret 
2016/17 til 11,5 % i studieåret 2017/2018. Selvom den målbare standard ikke er overholdt, er det 
positivt at et relativt lavt frafald er faldet yderligere. Særligt arbejdet med studiekompetencer og første 
års frafald synes at virke. Det forventes, at dette har en yderligere positiv indflydelse på frafaldet 
fremadrettet. 

 
På KA JUR var frafaldet 3,5% i studieåret 2017/18, hvilket er over den fastsatte standard på 2,5 %. 
Frafaldet følges nøje med henblik på at vurdere evt. indsatser, men der er tale om en meget ambitiøs 
standard for frafald på både BA JUR og KA JUR. Dekanen vurderer, at det er vigtigt at sætte ind, hvis der 
konstateres en fortsat stigning i de kommende år, fordi der vil være tale om et nyt mønster for 
studenteradfærd. 

 

Fakultetets deltidsuddannelse DUK befinder sig inden for alle de fastsatte standarder. På 
deltidsuddannelsen MKM bemærker dekanen, at uddannelsen fortsat ikke lever op til den fastsatte ratio 
for VIP/DVIP der er sat til 3. I studieåret 2017/18 faldt denne yderligere til 1,3. Dekanen bemærker, at 
udviklingen skal følges tæt, og derfor har ledelsen sat et øget ledelsesmæssigt fokus på at forankre MKM 
i de relevante forskningsmiljøer. Dekanen vil gennemgå de fastsatte ratioer for VIP/DVIP på alle fakultets 
uddannelser med henblik på at sikre bedst mulig udnyttelse af VIP ressourcer set i forhold til de enkelte 
uddannelser, herunder ved at motivere til at flytte mere VIP undervisning til BA JUR. 

 
KU har i foråret 2019 gennemført en studiemiljøundersøgelse, der trækker relevante strategiske spor, 
for fakultetets fremadrettede arbejde med uddannelseskvaliteten. Dekanen bemærker i den 
sammenhæng, at der vil blive sat strategisk fokus på, at gøre uddannelsernes og fagenes faglige 
forventninger til de studerende mere tydelige og sikre en løbende feedback på individuel performance 
på tværs af fakultetets uddannelser. 
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Opfølgningspunkter fra året før 
Status for dekanens og rektors opfølgningspunkter fra afrapporteringen året før 

En status kan både være resultat af en afsluttet indsats eller den foreløbige status for indsatsen. 

Initiativer, rektor ønsker skal afrapporteres i DAU 2019 

Rektor ønsker i DAU 2019 en opfølgning på nedenstående fire punkter. I det følgende gives en status for 

opfølgningspunkterne. 

 

I overensstemmelse med rektors bemærkninger har dekanen igangsat en reform af den løbende 
pædagogiske opkvalificering af fakultetets undervisere. Særligt to initiativer kan fremhæves på dette 
tidlige stadie af denne proces: 
Fakultetets tematiske fokus på digitalisering har affødt en efterspørgsel på at løfte de digitale 
kompetencer iblandt fakultetets undervisere. Det Juridiske Fakultet har derfor indledt et samarbejde 
med ITU om et kompetenceudviklingsprogram for undervisere. I første omgang pilottestes dette i 
faglederkredsen for de store obligatoriske BA fag. Det er dog planen at skabe et samlet tilbud til alle 
fakultetets undervisere (altså både VIP og DVIP). For at opnå dette har vi sammen med ITU og 
Designskolen indsendt en ansøgning til ministeriets pulje for digitale kompetencer med henblik på at 
finansiere dette ambitiøse kompetenceprojekt. 

 
Der arbejdes samtidig på at finde en langsigtet model for den pædagogiske udvikling på fakultetet. I dag 
pålægges ansvaret herfor den enkelte medarbejder. Det er dog vores indtryk, at der er brug for at  
udvikle en mere strategisk-styret model, der i videre omfang giver mulighed for at tematisere de 
pågældende aktiviteter. Det er derfor blevet besluttet fra sommeren 2020, at lave en årlig 
uddannelseseftermiddag for alle undervisere, strukturereret omkring årets afsluttende projekter fra 
adjunktpædagogikum. Alle adjunkter skal således fremadrettet producere en artikel til fakultets nye 
publikationsserie (’UCPH Paper Series on Legal Education’), og organisere en workshop for fakultetets 
undervisere som afsluttende projekt. Disse parallelle workshops suppleres på uddannelseseftermiddagen 
af en samlende keynote forelæsning med skiftende tema. 

 

 

Dekanen understreger, at dette fortsat har både uddannelsesledelsens og direktionens fokus. Samtidig 
bemærker dekanen, at en række forskellige organisationsprocesser er under forandring, og at 
integrationen af DVIP skal indtænkes heri. Således afventes resultatet af en igangværende reform af 

 

a. Pædagogisk kompetenceudvikling af ViP. 

JUR angiver, at dekanen vil sætte fokus på at styrke undervisernes pædagogiske kompetencer. 

Dekanen bedes i DAU 2019 afrapportere på, hvordan undervisernes pædagogiske kompetencer søges 
styrket. 

 
b. Bedre integration af DViP i fakultetets forskningsmiljøer 
JUR angiver i forbindelse med JUR’s forskningsevaluering, at et internationalt panel har anbefalet JUR 
at sikre bedre integration af DViP i fakultetets forskningsmiljøer. 
Dekanen bedes i DAU 2019 give status på, om anbefalingen har givet anledning til af konkrete tiltag på 
fakultetet. 
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fagledelsesstrukturen, der indgår i fakultetets strategiske mål- og handleplan som mål 7. Det er således 
dekanens forventning, at der vil blive bedre rammer for at integrere DVIP bedre i vores 
forskningsmiljøer. Direktionen arbejder på at organisere fakultetets fag i tværgående faggrupper under 
inddragelse af flere VIP. Faggrupperne får ansvar for at udvikle og drive obligatoriske samt valgfrie fag og 
derved sikre den største mulige tematiske, erfaringsmæssige og ledelsesmæssige sammenhæng i vores 
uddannelsesudvikling. Faggrupperne forventer i almindelighed at styrke forskningsintegrationen, da flere 
VIP vil bidrage til arbejdet. Det er således oplagt i forlængelse heraf at sikre, hvordan DVIP får en 
stærkere relation til faggrupper samt fakultetets forskningsmiljøer. 

 
 

 

Dekanen bemærker med glæde, at JUR overordnet set er på linje med resten af KU, og derved har 
udviklet sig endog meget positivt siden den seneste UMV. 
Generelt for alle fakultetets studerende gælder det, at tilfredsheden med studiemiljøet er steget siden 
sidste undersøgelse i 2016, og JUR nu ligger meget tæt på det totale KU-gennemsnit: 

 
Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø i alt? (resultat for 2016 i parentes) 
 Cand. soc. BA KA JUR KU 

Gennemsnitlig score 1-5 3,9 (3,8) 3,6 (3,2) 3,5 (2,9) 3,6 (3,0) 3,7 (3,5) 

 

I forhold til overordnede temascorer (som er sammensat af flere resultater inden for de enkelte temaer) 
er der en stigende tilfredshed blandt alle studerende siden 2016, som er markeret i parentes. Med den 
undtagelse at tilfredsheden med det psykosociale studiemiljø hos cand. soc. studerende er faldet fra et 
højt niveau i 2016 til et niveau, som ligger på linje med BA og KA: 

 
Tilfredshed med … Cand. soc. BA KA JUR KU 

Det psykosociale 
studiemiljø 

3,5 (3,9) 3,6 (3,5) 3,3 (3,1) 3,5 (3,2) 3,7 (3,6) 

Det fysiske/æstetiske 
studiemiljø 

3,6 (2,7) 3,7 (2,7) 3,7 (2,6) 3,7 (2,5) 3,4 (3,0) 

Kommunikation 3,3 (3,3) 3,3 (2,7) 3,0 (2,4) 3,2 (2,7) 3,4 (3,0) 

Den adm. service i 
øvrigt 

3,6 (2,5) 3,3 (2,4) 3,0 (2,3) 3,2 (2,5) 3,6 (3,1) 

 

Krænkende adfærd 
Hvad angår sensitive spørgsmål, så ligger JUR’s uddannelser på linje med KU som helhed – med 
undtagelse af spørgsmål 1, hvor svar fra BA ligger 4 procentpoint under KU-gennemsnittet: 

c. Kommentarer til UMV-undersøgelse i foråret 2019 (Generel kommentar stillet til alle fakulteter). 

I foråret 2019 foretages UMV-undersøgelse på alle uddannelser på Københavns Universitet. 

Resultaterne af undersøgelsen vil være tilgængelige forud for DAU 2019, mens eventuelle tiltag på 
baggrund af resultaterne skal afrapporteres for studieåret 2018/2019 i DAU 2020. 
Alle dekaner bedes i DAU 2019 kommentere overordnet på resultaterne af forårets UMV-undersøgelse, 
herunder sammenligne resultaterne med sidste UMV i 2016. 
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  Cand. soc. BA KA JUR KU  

 1. Nej, jeg har ikke været udsat for mobning 
eller chikane 

94% 88% 94% 90% 92% 

 2. Nej, jeg har ikke været udsat for negativ 
forskelsbehandling 

100% 91% 91% 91% 92% 

 3. Nej, jeg har ikke været udsat for seksuelt 
krænkende adfærd 

100% 96% 96% 96% 96% 

 

Ensomhed 
Ift. dette spørgsmål er der generelt et mindre fald i tilfredsheden over hele linjen set ift. 2016. På KA er 
gennemsnitstilfredsheden mindst: 

 

Jeg føler mig ensom til daglig på studiet – (tal i parentes er for 2016) 

Cand. soc. BA KA JUR KU 

3,6 (4,3) 3,5 (3,6) 3,2 (3,6) 3,4 (3,6) 3,6 (3,8) 

 
I gennemsnit føler 34,5 % af KA-studerende sig ensomme (målt som andelen af respondenter som har 
svaret ”enig” og ”helt enig” til spørgsmålet) mens det gælder for 25 % af BA-studerende. 

 
Stress 
Jeg har oplevet fysiske stress-symptomer (i %) 

 
 
 

 
I dagligdagen oplever cand. soc. studerende relativt mindre stress end deres medstuderende på BA og 
KA, som ellers ligger nogenlunde på linje med KU. 
Op til eksamen er JUR-studerende særligt på KA og cand. soc. relativt set mere stressede end studerende 
på KU generelt. På cand. Soc. er der sket en kraftig stigning i andelen af studerende, som føler sig 
stressede op til eksamen. 

 
Usikkerhed om faglige forventninger 
Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 

Cand. soc. BA KA JUR KU 

3,4 3,4 3,0 3,3 3,5 

 

Jf. ovenstående tabel er JUR’s KA-studerende generelt mere usikre på, hvad der forventes af dem fagligt 
end andre studerende. 

 

Opmærksomhedspunkter i SMU19 
På baggrund af en granskning af resultaterne er der foreløbigt identificeret følgende 
opmærksomhedspunkter: 

 Stress, ensomhed og manglende læsegrupper/læsemakkere– særligt på KA 

 Administrativ service og kommunikation på fakultetet til studerende – herunder studerende med 
funktionsnedsættelse. 

 Usikkerhed om faglige forventninger 
 Krænkende adfærd 

 Cand. soc. BA KA JUR KU 

i dagligdagen 33,3 (29,6) 49,6 (42,8) 49,7 (39,5) 49,1 (41,2) 48,2 (41,2) 

til eksamen 79,4 (63) 71,5 (66,9) 79,4 (83,6) 74,2 (75,5) 68,5 (70) 
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På baggrund af KUUR beslutning om tværgående indsatser og drøftelser i JURs studiemiljøudvalg (som 
består af tre studenterrepræsentanter for SN samt prodekanen for uddannelse) vil det blive udarbejdet 
handleplaner for opfølgning på disse opmærksomhedspunkter. 

 

 

JUR har udarbejdet en plan for, hvordan JUR senest i 2020 lever op til egne standarder for ViP/DViP- og 
STÅ/ViP-ratio på bachelor- og kandidatuddannelsen i jura, hvorefter JUR ikke må afvige mere end 15 % 
fra hovedområdet. Det kræver fortsat ledelsesmæssig fokus at realisere den ambitiøse målsætning frem 
mod 2020, hvilket også afspejles i, at målene ikke nås i 2017/18. Da det stod klart, at dette ikke kunne 
nås, nedsatte dekanen en arbejdsgruppe, der havde til formål at udarbejde anbefalinger til, hvordan vi 
kunne øge VIP-dækning af de obligatoriske BA-fag. Gruppens arbejde og anbefalinger vil blive 
implementeret efter diskussion i samarbejdsudvalg og direktion. 

 

Det er dog også afgørende for at nå målsætningen, at fakultetet fortsat øger VIP årsværk og dermed VIP 
undervisningsårsværk. Den fastsatte plan bygger på, at fakultetet fra 2017 frem mod 2020 opnår en 
nettotilvækst på 19,1 VIP årsværk. Realiseringen af planen om vækst i VIP-undervisningsårsværk er 
afhængig af de økonomiske rammer for fakultetet, og dekanen anser det for vanskeligt at realisere 
planen i lyset af de fortsatte besparelser på uddannelsesbevillingen. De økonomiske rammer for planen 
baserer sig blandt andet på en ambitiøs plan om at øge andelen af den eksterne finansiering, og 
herigennem muliggøre yderligere ansættelse af VIP jf. nedenfor. Dekanen bemærker, at fakultets 
økonomi i den nuværende budgetmodel for KU i helt overvejende grad baserer sig på 
uddannelsesindtægter. Øget ekstern finansiering vil dermed også bidrage til at skabe bedre balance i 
fakultets samlede økonomi. 

 
Dekanen vurderer, at planen frem mod 2020 ikke kan opfyldes, og at der nu må udarbejdes en ny plan 
frem mod 2023. Den reviderede plan skal godkendes af fakultetets direktion inden udgangen af 2019. 

 
Det er dekanens vurdering, at fakultetet i de kommende år kan komme til at stå over for en række 
grundlæggende valg i forhold til at sikre det element i uddannelseskvaliteten, som vedrører 
forskningsdækning. 

 

Fakultetet har igennem en række år iværksat og gennemført omfattende ændringer for at styrke den 
kvalitative og kvantitative forskningsforankring, herunder bl.a. 
o Omlagt og løftet undervisningsforpligtelsen for alle VIP, herunder indført en 

vejledningsforpligtelse. 
o Udviklet og idriftsat en uddannelsesdatabase over al undervisning. 
o Omlagt modellen for tildeling af vejledere og dermed løftet VIP-dækningen af vejledning af større 

projekter markant. 
o Organisatorisk styrket forankringen af undervisningen ved at udpege uddannelseskoordinatorer. 
o Hævet grænsen for minimumsantal studerende på hold for at reducere antallet af hold og dermed 

øge VIP-dækning. 

 
d. JUR’s egne initiativer til afrapportering i DAU 2019 fra DAU 2018 

Forskningsmatricerne for JUR’s heltidsuddannelser viser, at ViP-dækningen på nogle af de obligatoriske 

fag med fordel kan styrkes, således at ViP-dækningen bliver mere robust, jf. JUR’s DAU s. 13. 

Dekanen bedes i DAU 2019 redegøre for, hvordan JUR vil sikre en mere robust ViP-dækning på 
obligatoriske fag. 
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Visioner og fremtidsperspektiver 
 

Visioner og fremtidsperspektiver for fakultetets uddannelser 

Fakultetets visioner fra 2018 er fortsat gældende: 
Københavns Universitets strategi ”Talent og samarbejde” udgør, sammen med Fakultetets strategiske 
pejlemærker i ”Jura til fremtiden”, den strategiske ramme omkring fakultets uddannelser frem mod 
2023. Fakultet skal fortsat levere dimittender, der bidrager positivt til udvikling af den juridiske 
profession og til udvikling af velfærdssamfundet. De kommende år vil den digitale udvikling være et 
helt centralt strategisk område for fakultets uddannelser. De studerende skal kunne be- og udnytte nye 
digitale muligheder og teknologier og kunne omsætte dette til gavn for den juridiske profession og 
samfundet. Uddannelsens pædagogiske og faglige tilrettelæggelse skal derfor tydeligt tage afsæt i de 
digitale muligheder for at understøtte og forbedre de studerendes læring, og uddannelserne skal 
forberede de studerende til at kunne bidrage til løsningen af nye, komplekse problemstillinger i det 
digitale samfund. Desuden skal fakultet arbejde på at styrke sammenhængen mellem uddannelserne, 
undervisning og forskningen. Dette skal blandt andet ske ved at styrke de studerendes tilknytning til 
forskningscentrene og ved at inddrage studerende aktivt i forskningsprojekter som meriterende 
undervisningsforløb. 

 
Hertil kommer, at fakultet de kommende år skal arbejde på at styrke og tydeliggøre de studerendes 
relationer til praksis gennem udvikling af ny inspirerende praksisnære undervisningsaktiviteter og 
gennem øget samarbejde med virksomheder, organisationer mv. Endelig skal fakultet de kommende år 
fortsat arbejde på styrke det inspirerende lærings- og undervisningsmiljø der stimulerer til 
nysgerrighed, innovation og engagement. 

 
For at realitetstjekke denne overordnede vision, har direktionen besluttet at igangsætte en større 
aftagerundersøgelse rettet imod kandidatuddannelsen i jura. Denne forventes afsluttet ultimo 2019, 
således at dekanen i næste års DAU kan redegøre for eventuelle justeringer af den overordnede 
uddannelsesvision. 

o Rettet rekrutteringsfokus mod de store, obligatoriske BA- og KA-fag. 
 

Dilemmaet for fakultetet ligger i, at jagten på det kvantitative uddannelseskvalitetsparameter – 
VIP/DVIP-ratioen – kan indebære en udvanding af den pædagogiske og didaktiske linje. Der er nemlig en 
oplagt løsning at omlægge mere undervisning på særligt de store BA-fag til forelæsninger, hvilket vil 
påvirke VIP/DVIP-ratioen positivt, men samtidig sænke læringsudbyttet. 

 

Fakultetet kommer dermed til at afbalancere en række væsentlige hensyn i den reviderede plan for 
opfyldelse af VIP/DVIP-ratioen. 
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Intern del 

 

Kvantitativt og kvalitativt datamateriale 
 

Status for fakultetets arbejde med at sikre uddannelseskvaliteten – herunder beskrivelse af 

negative afvigelser fra fakultetets standarder for kvalitet samt behov for opfølgning og 

korrigerende handlinger 

Frafald 

 

 
Opgøres pr. 1. oktober. Angiver 

andelen af studerende, der er 

frafaldet i procent og (antal i 

parentes). 

Bacheloruddannelser: Frafald på 

første år af uddannelsen. 

Kandidatuddannelser: Frafald efter 

normeret tid plus ét år. 

 
 

Opgøres ikke for master-, diplom- og 

akademiuddannelser 

JUR standarder for frafald: 
Bacheloruddannelser Frafald forberedes hvert år over en treårig periode frem 
mod 2018, hvor frafaldet ikke må overstige 10 %. 
Kandidatuddannelser Frafaldet må ikke overstige 2,5 % på cand. jur. og 5 % på 
cand. soc. 

 
Overholdelse af standarder for frafald: 

Frafald procent (antal) 

 
Uddannelse 2018 2017 2016 2015 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

*) Cand. soc.: Kan måles for første gang dette studieår, 2017-2018. 

 
Behov for opfølgning og korrigerende handlinger: 
Frafaldet er i 2018 faldet til 11,5 på BA jur. Fakultetet har fortsat fokus på 
førsteårsfrafaldet særligt gennem de generelle studieintroducerende aktiviteter. 
Alle uddannelsens førstesemesterfag har arbejdet med at sikre bedre overgang 
fra ungdomsuddannelserne gennem fokus på generelle og fagspecifikke 
studiekompetencer. Hertil kommer, at fakultetet fortsat har fokus på at forbedre 
det samlede bachelorfrafald. 

 
Frafaldet følges nøje. Da standarden er meget ambitiøs, iværksættes dog ikke 
tiltag på nuværende tidspunkt. 

 
Frafaldet på cand. soc. jur. har været genstand for ekstra opmærksomhed det 
seneste år, og forventes at nå den angivne standard fremadrettet. 

BA jur. 11,5 (86) 13,6 (99) 13 (102) 11 14 

KU gns. BA 14,9 15,2 17,3  

Cand. jur. 3,5 (25) 3 3,1 2,1  

Cand. soc. 7,3*)  

KU gns. KA 6,9 8,2 7,9  
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Status for fakultetets arbejde med at sikre uddannelseskvaliteten – herunder beskrivelse af 

negative afvigelser fra fakultetets standarder for kvalitet samt behov for opfølgning og 

korrigerende handlinger 

Studieprogression 

 

 
Studieprogression opgøres pr. 1. 

oktober 2018 som gennemsnitligt 

antal ECTS-point pr. studerende pr. 

år. Angiver dermed, hvor mange antal 

ECTS-point hver fuldtidsstuderende 

har opnået i perioden 1. september 

2017 – 31. august 2018. 

 

Studieprogression opgøres ikke for 

master-, diplom- og 

akademiuddannelser (videregående 

voksenuddannelser). 

JUR standarder for studieprogression: 
For BA jur., cand. jur. og cand. soc. sættes kravet til, at de studerende i snit 
gennemfører det, der svar til 50 ECTS eller flere /året. (KU gns. BA: 46,3// KA: 
44,9) 

Overholdelse af standarder for studieprogression: 
 

ECTS per fuldtidsstuderende 
 

Uddannelse 2018 2017 2016 2015 2014 
 
 
 
 
 

Behov for opfølgning og korrigerende handlinger: 
Vi har oplevet en lille tilbagegang i studieprogressionen på BA jur. Tilbagegangen 
følges nøje. Det bemærkes dog, at den ligger meget tæt på standard, og 
betydeligt over KU gennemsnit. 
Vi har i 2018 set en lille stigning for cand. jur. Fakultet forventer fortsat en stigning 
i antal ECTS som følge af ny ECTS struktur på kandidatuddannelserne. Tilsvarende 
på cand. soc. uddannelsen hvor vi har registreret et fald fra 2017 til 2018. 

Ledighedsstatistik 

 

 
ledige 4.-7. kvartal efter fuldført 

uddannelse for det senest opgjorte år. 

Ledigheden opgjort i 2016 baserer sig 

på dimissionsåret 2014 etc. 

 
 
 

Opgøres ikke for bachelor-, master-, 

diplom- og akademiuddannelser 

JUR standard for ledighed 
Cand. jur. For at sikre, at uddannelsen har den rette dimensionering må 
ledigheden ikke overstige 5 %. 

 
Overholdelse af standarder for ledighed: 

Ledighed (dimittendår) 

Uddannelse 2018 (2016) 2017 (2015) 2016 (2014) 

  Cand. jur.*) 5,3 4 4,2  

hovedområde 10,1 10,1 9,2 
*) BA jur. er udgået som standard pr 2018. Cand. soc.: Kan måles fra og med næste studieår (2018- 
2019). 

 
Behov for opfølgning og korrigerende handlinger: 
Stigning i ledigheden skyldes, at der i 2016-2017 blev uddannet ca. 50% flere 
juridiske dimittender i Danmark grundet studiefremdriftsreformen. I dette lys, er 
Dekanen ikke bekymret over den lille stigning i ledigheden, særligt set ift. 
hovedområdets gennemsnit. 

Gennemsnitligt antal 

undervisningstimer 

bachelor- og kandidatuddannelser 

om ugen pr. semester 
12t/u i 14 uger pr. semester for alle 
semestre på bacheloruddannelser. 
8t/u i 14 uger pr. semester for alle 
semestre på kandidatuddannelser. 

 
 
 
 

Sæt kryds i feltet, hvis fakultetets uddannelser lever op til den fælles KU-standard. 

JA. X 

BA jur. 49,4 50,7 51,9 51 52 

Cand. jur.*) 44,4 43,9 48 38,5  

Cand. soc. 43,1 49,2 50,9  

 

    

    

 5,3    
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Status for fakultetets arbejde med at sikre uddannelseskvaliteten – herunder beskrivelse af 

negative afvigelser fra fakultetets standarder for kvalitet samt behov for opfølgning og 

korrigerende handlinger 
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Status for fakultetets arbejde med at sikre uddannelseskvaliteten – herunder beskrivelse af 

negative afvigelser fra fakultetets standarder for kvalitet samt behov for opfølgning og 

korrigerende handlinger 

ViP/DViP-ratio 

 

 
Opgøres i årsværk for studieåret 

2017-2018. ViP og DViP defineres som 

i ministeriets timetalsopgørelser. 

Omfatter de aktiviteter, der går til 

uddannelsen, jf. JUR 

opgørelsesmetode: 

Fakultetets udregningsmetode for 

ViP/DViP samt STÅ/ViP 

JUR standarder for ViP/DViP: 
BA jur. ViP/DViP-raten forbedres hvert år over en treårig periode frem mod 2020. 
Desuden opfyldes delmålene for de enkelte studieår: 
2018: 0,8 // 2019: 0,9 // 2020: 1,05 
Cand. jur. ViP/DViP-raten må ikke ligge under 85% af hovedområdet, der i 2016 var 
1,30. Dermed 1,11. 
Cand. soc. 2,5 
MKM: 3,0 
DUK: 3,0 

 
Overholdelse af standarder for ViP/DViP-ratio: 

ViP/DViP-ratio 

Uddannelse 2018 2017 2016 2015 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

*) Ikke sammenlignelig med de øvrige år. 
**) Der er ikke benyttet (konteret) DViP på uddannelsen i dette studieår. 

 
Behov for opfølgning og korrigerende handlinger: 
Som angivet ovenfor er det ikke lykkedes at møde den ambitiøse standard på 
Fakultetets BA jur. Dekanen ser med største alvor dette, og har allerede igangsat 
en række initiativer med henblik på at øge VIP undervisningen på BA jur. Fakultetet 
fastholder fokus på den løbende forbedring af VIP rationen på særligt BA 
uddannelsen frem mod 2020. 

BA jur. 0,6 0,6 0,48 0,4 0,47 

Cand. jur.*) 1,4 1,75 1,15 1,23 1,33 

Cand. soc. 2,5 3,42 N/A 1,35  

MKM 1,3 2,43 1,66 3,7  

DUK 4,4 N/A**) 1,66 8,5*)  

 

      

      

      

      

      

      

      

 

http://jura.ku.dk/pdf/kvalitetssikring/JUR_udregingsmetode_ViP_DViP_og_ST__ViP.pdf
http://jura.ku.dk/pdf/kvalitetssikring/JUR_udregingsmetode_ViP_DViP_og_ST__ViP.pdf
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Status for fakultetets arbejde med at sikre uddannelseskvaliteten – herunder beskrivelse af 

negative afvigelser fra fakultetets standarder for kvalitet samt behov for opfølgning og 

korrigerende handlinger 

ViP/DViP-ratio for større 

skriftlige opgaver. 

 

Heltidsuddannelser: Opgjort ud fra 
antal tilmeldte studerende, dvs. antal 
Ba-projekter fordelt ved 
semesterstart til hhv. VIP og DVIP. 

 
Efteruddannelse: Opgjort ud fra antal 
afleverede masterafhandlinger 
/diplomopgaver, hvor ViP har været 
hel- eller delvis vejleder. 

JUR standarder for ViP/DViP for større skriftlige opgaver 
BA jur. I studieåret 2017-18 skal 80 % af bachelorrapporterne vejledes af ViP. 
Cand. jur. og cand. soc. I studieåret 2017-18 skal 80 % af kandidatspecialer vejledes 
af ViP. 
MKM og DUK: I studieåret 2017-18 skal 100 % af master- og diplomopgaver vejledes 
ViP. 

 
Overholdelse af standarder for ViP/DViP-ratio: 

ViP/DViP-ratio for større skriftlige opgaver 
(i procent, pr. 1. oktober) 

Uddannelse 2018 2017 2016 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

*) Der er ikke udarbejdet større skriftlige opgaver i studieåret 2016-17, da der kun skrives 
afgangsprojekter hvert andet år. 

 

Behov for opfølgning og korrigerende handlinger: 
VIP dækning af BA projekter er steget til 72, 9 %. Dette er en stigning i forhold til 
2017. Dog har er fakultets egen standard for VIP dækning på 80 % på BA projekter 
ikke overholdt. Dette er en ambitiøs standard, men fakultet vil arbejde for at 
standarden overholdes gennem fokuseret indsats på BA uddannelsen 
obligatoriske fag. Cand.jur. møder lige præcis ikke standarden, men den lille 
afvigelse giver ikke i sig selv anledning til yderligere opfølgning fra dekanen. 

BA jur. 72,9 67,9 70,7 16,8 

Cand. jur.*) 79,1 83,9 57,8 42,0 

Cand. soc. 83,3 75,0 
 

MKM 100 N/A*) 100 100 

DUK 100 N/A*) 100 100 
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Status for fakultetets arbejde med at sikre uddannelseskvaliteten – herunder beskrivelse af 

negative afvigelser fra fakultetets standarder for kvalitet samt behov for opfølgning og 

korrigerende handlinger 

STÅ/ViP-ratio JUR standarder for STÅ/ViP-ratioer 
 (Ratioerne skal ligge på niveau med eller under) 
 BA jur. 2018: 110:1 // 2019: 100:1 // 2020: 90:1 

Antal studenterårsværk (STÅ) fra KUs 
deltids-STÅ-indberetning, og ViP 
opgøres som ved ViP/DViP-ratioen. 
For studieåret 2017-2018. 

cand. jur. 65:1 
cand. soc. 45:1 
MKM: 20:1 **) 

 DUK: 15:1 **) 
Sammenligning af uddannelsens 
studieaktiviteter, undervisernes 

Overholdelse af standarder for STÅ/ViP-ratioer: 

forskningsområder og de STÅ/ViP-ratioer*) (pr. 1. oktober) 
bagvedliggende forskningsmiljøer. 

Uddannelse 2018 2017 

Der foretages dimittendundersøgelser  

hvert tredje år omfattende de seneste  

tre årgange dog tidligst et år efter  

dimissionen.  

Dimittendundersøgelserne indgår  

skiftevis i en uddannelsesevaluering  

og en uddannelsesredegørelse. MKM 24,3:1***) 15:1 
 DUK 21:1***) 12,5:1 
 *) tallene for 2016-2017 er baseline, idet JUR tidligere har benyttet stud/ViP ratio (antal 
 hoveder). 
 **) Da rationen for 2016-17, som standarderne for MKM og DUK er fastlagt efter, er 
 ukorrekt, giver det ikke mening af vurdere STÅ/ViP-rationen for 2017-2018 op mod 
 standarden i år. 
 ***) Der benyttes et gennemsnit af STÅ for de to år i en MKM-samling (her 2016-17 og 
 2017-18), da Stå-produktioner pr. studieår er skævt fordelt. 

 
Behov for opfølgning og korrigerende handlinger: 

 - 

Resultat af årets uddannelsesevalueringer 

Kompetencematrix 

Sammenligning af 

Kvalifikationsrammens 

typebeskrivelse, uddannelsens 

kompetenceprofil og 

studieaktiviteternes målbeskrivelser. 

Der er ingen uddannelsesevalueringer på Det Juridiske Fakultets turnusplan i 

2019. 

Næste uddannelsesevaluering bliver cand. jur. og cand. soc. i 2021. 

Kvalitativt datamateriale, der indgår i afrapporteringen hvert år 

BA jur. 108:1 111:1 

Cand. jur.*) 58:1 71:1 

Cand. soc. 45:1 43:1 
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Status for UMV- 

handlingsplaner 

 
UMV19 overordnede resultater og opmærksomhedspunkter 

Generelt er tilfredsheden med studiemiljøet i undersøgelsen i 2019, 

UMV19, steget siden sidste undersøgelse UMV16, og JUR haler ind på det totale 

KU-gennemsnit, der ses i UMV19 KU. F. eks. ift. det overordnede spørgsmål: 

 

Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø i alt 

 UMV19 UMV18* UMV16 UMV19 KU samlet 

Gennemsnitlig score 1-5 3,6 3,6 3,1 3,7 

* JUR afholdte sin egen ekstraordinære studiemiljøundersøgelse i 2018 

 
I forhold til overordnede temascorer (som er sammensat af flere resultater inden 
for de enkelte temaer) er der også generel fremgang siden 2016, nogenlunde 
status quo ift. JUR’s egen undersøgelse i 2018 (en sammenligning med 2018 skal 
tages med forbehold, da spørgsmålsbatterier er forskellige ift. UMV19) samt en 
tilnærmelse til KU-gennemsnittet (hvad det fysiske studiemiljø angår, scorer JUR 
over KU-gennemsnittet): 

 

Hvor tilfreds er du med …. 

 
UMV19 UMV18 UMV16 UMV19 KU samlet 

Det psykosociale 
studiemiljø 

3,5 3,5 3,3 3,7 

Det fysiske/æstetiske 
studiemiljø 

3,7 3,9 2,8 3,4 

Kommunikation 3,2 3,2 2,7 3,4 

Adm. service i øvrigt 3,2 2,8 2,4 3,6 

 

Hvad angår sensitive spørgsmål, så ligger JUR på linje med KU som helhed: 

90 % af vores studerende har ikke været udsat for mobning og chikane mod 
92% på KU generelt. 

91% af vores studerende har ikke være udsat for negativ forskelsbehandling 
mod 92 % på KU generelt. 

96% af vores studerende har ikke været udsat for seksuel krænkende adfærd, 
hvilket er det samme som på KU generelt. 

 
På baggrund af en granskning af resultaterne, har JURs ledelse foreløbigt 
identificeret følgende opmærksomhedspunkter: 

 Stress, ensomhed og manglende læsegrupper/læsemakkere– særligt på KA 

 Administrativ service og kommunikation på fakultetet til studerende – 

herunder studerende med funktionsnedsættelse. 

 Usikkerhed om faglige forventninger 

 Krænkende adfærd 
Studiemiljøudvalget på JUR vil i de kommende måneder arbejde videre med at 
identificere, kvalificere og udvælge opmærksomhedspunkter, som skal danne 

https://kunet.ku.dk/om-ku/temaer/studiemilj%C3%B8unders%C3%B8gelser/resultater-fra-unders%C3%B8gelsen/JURrapporter/JUR%20Studiemilj%C3%B8unders%C3%B8gelse%202019%20Fakultetsrapport.pdf
https://kunet.ku.dk/om-ku/temaer/studiemilj%C3%B8unders%C3%B8gelser/resultater-fra-unders%C3%B8gelsen/Documents/Studiemilj%C3%B8unders%C3%B8gelse%202016%20JUR%20Fakultetsrapport.pdf
https://kunet.ku.dk/om-ku/temaer/studiemilj%C3%B8unders%C3%B8gelser/resultater-fra-unders%C3%B8gelsen/Documents/Studiemilj%C3%B8unders%C3%B8gelse%202019%20K%C3%B8benhavns%20Universitet.pdf
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Status for fakultetets arbejde med at sikre uddannelseskvaliteten – herunder beskrivelse af 

negative afvigelser fra fakultetets standarder for kvalitet samt behov for opfølgning og 

korrigerende handlinger 

 udgangspunkt for arbejdet med at formulere konkrete handleplaner på 
fakultetsniveau. 

Kvalitativt datamateriale, der indgår i afrapporteringen hvert tredje år 

Studiestart Afrapporteringsperiode/næste afrapporteringsår: Afrapporteres næste gang i 2020. 

Studie- og 

karrierevejledning 
Afrapporteringsperiode/næste afrapporteringsår: Afrapporteres næste gang i 2020. 

Pædagogisk 

kompetenceudvikling, 

fastansatte og nye undervisere 

(ViP) og deltidsansatte (DViP) 

 
 

Afrapporteringsperiode/næste afrapporteringsår: Afrapporteres næste gang i 2020. 

Kvalitativt datamateriale, der indgår hvert sjette år 

Dialog med dimittender 

Der foretages dimittendundersøgelser 

hvert tredje år omfattende de seneste 

tre årgange dog tidligst et år efter 

dimissionen. 

Dimittendundersøgelserne indgår 

skiftevis i en uddannelsesevaluering 

og en uddannelsesredegørelse. 

KU har foretaget dimittendundersøgelse af diplomuddannelsen i kriminologi 
november 2018. Der er for DUK ganske få respondenter, og undersøgelsens 
resultater vurderes af uddannelsesleder derfor vanskelige at anvende 
fremadrettet. 
Svarerne kan læses her: https://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/statistik-og- 

ledelsesinformation/dimittendundersoegelser/fak.-rapp.-2018/fakultet_jur_ba_ka_uden_bilag.pdf 

 
Behov for opfølgning og korrigerende handlinger: 

- 

 

https://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/statistik-og-ledelsesinformation/dimittendundersoegelser/fak.-rapp.-2018/fakultet_jur_ba_ka_uden_bilag.pdf
https://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/statistik-og-ledelsesinformation/dimittendundersoegelser/fak.-rapp.-2018/fakultet_jur_ba_ka_uden_bilag.pdf
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