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Målbare standarder 2021 for Det Juridiske Fakultet, Københavns 

Universitet 
Godkendt af Rektor for Københavns Universitet d. 3. december 2020.  

Benyttes til kvalitetssikring af studieåret 2019-2020. 

Standard for 
 

JURAs målbare standarder 
 

Frafald BA jur. 
Frafaldet ikke må overstige 11 % 
 

Frafald cand. jur. 
 
Frafaldet må ikke overstige 2,5 % 
 

Frafald cand. soc. i jura Frafaldet må ikke overstige 7 %  

Studieprogression (ECTS-
point pr. studerende pr. år) 
BA jur. 

De studerende skal i snit gennemfører det, der svar til 50 
ECTS eller flere /året. 

Studieprogression (ECTS-
point pr. studerende pr. år) 
Cand. jur.  

De studerende skal i snit gennemfører det, der svar til 50 
ECTS eller flere /året. 

Studieprogression (ECTS-
point pr. studerende pr. år) 
Erhvervskandidat 

De studerende skal i snit gennemfører det, der svar til 25 
ECTS eller flere /året. 

Studieprogression (ECTS-
point pr. studerende pr. år) 
Cand. soc. i jura 

De studerende skal i snit gennemfører det, der svar til 50 
ECTS eller flere /året. 

 
Ledighed cand. jur. 
 

 
For at sikre, at uddannelsen har den rette dimensionering 
må ledigheden ikke overstige 5 % jf. gennemsnittet for 
hovedområdet (8%). 
 

Ledighed cand. soc. i jura 

For at sikre, at uddannelsen har den rette dimensionering 
må ledigheden ikke overstige 5 % jf. gennemsnittet for 
hovedområdet. 
 

Antal timer pr. uge på BA-
uddannelser 

12t/u i 14 uger pr. semester for alle semestre på 
bacheloruddannelser. 
 

Antal timer pr. uge på KA-
uddannelser 

12t/u i 14 uger pr. semester for alle semestre pr. 
september 2017. 
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Standard for 
 

JURAs målbare standarder 
 

ViP/DViP BA jur. 

 
2019-2020: 0,65 
2020-2021: 0,9 
2021-2022: 1,111 
2022-2023: 1,2 
 

 
ViP/DViP cand. jur. 

 
ViP/DViP-raten må ikke ligge under 85% af hovedområdet, der i 
2018 var 1,40. Dermed 1,19. 

ViP/DViP cand. soc. i jura 
 
1,5 

ViP/DViP MA 1,5 

ViP/DViP Diplom 3 

VIP/D-VIP ratio for vejledning 
af større skriftlige opgaver,  
BA jur. 

I studieåret 2019-20 skal 75 % af bachelorrapporterne vejledes af 
ViP. 

VIP/D-VIP ratio for vejledning 
af større skriftlige opgaver,  
cand. jur. og cand. soc. i jura 

I studieåret 2019-20 skal 80 % af kandidatspecialer vejledes af 
ViP. 

VIP/D-VIP ratio for vejledning 
af større skriftlige opgaver,  
MA og Diplom 

I studieåret 2019-20 skal 100 % af master- og diplomopgaver 
vejledes ViP. 

STÅ/ViP BA jur. 

STÅ/ViP-raten forberedes hvert år over en treårig periode 
frem mod 2020. Desuden opfyldes delmålene for de 
enkelte studieår: 
 

2017-2018: 110:1 
2018-2019: 100:1 
2019-2020: 90:1 
  

STÅ/ViP cand. jur. 
 
60:1  

 

STÅ/ViP cand. soc. jura 
 
80:1  
 

STÅ/ViP MA 20:1 

STÅ/ViP Diplom 20:1 

Studiestart 

Alle studiestarter evalueres på en lang række parametre 
hver gang af studerende og tutorer. Og vurderes ud fra, om 
formålet er opfyldt.  
Se fakultetets studiestartsprocedure for generelle krav og 
uddannelsesspecifikke indsatser. 
https://jura.ku.dk/pdf/kvalitetssikring/Studiestartsprocedure.pdf  

https://jura.ku.dk/pdf/kvalitetssikring/Studiestartsprocedure.pdf
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Standard for 
 

JURAs målbare standarder 
 

Pædagogisk 
kompetenceudvikling   
 
Fastansatte og nye ViP samt 
DViP 
 

Fakultetet ønsker at sikre, at underviserne har de tilstrækkelige 
pædagogiske kvalifikationer, der understøtter fakultetets 
læringsprincipper. JUR stiller kurser og andre pædagogisk 
udviklingsmuligheder til rådighed for medarbejderne. Der følges 
op på udviklingen på individniveau i bl.a. MUS. 
-- 
Alle nyansatte undervisere skal have et relevant pædagogisk 
kursus, inden de starter, så det sikres, at de har tilstrækkelige 
pædagogiske kvalifikationer, der understøtter fakultetets 
læringsprincipper.  

 
Alle fastansatte VIP skal løbende føre en undervisningspotfolio. 
Alle fastansatte VIP skal inden for en treårsperiode afløse 2 ECTS 
som pædagogisk udviklingsarbejde eller kursus/workshop-
deltagelse. Opfølgning bl.a. i den årlige MUS. 
 
Alle fakultetets ansatte adjunkter skal gennem deres ansættelse 
deltage i et universitetspædagogikum, der understøtter 
fakultetets læringsvision og læringsprincipper 
 
Alle ph.d.- studerende skal deltage i et obligatorisk pædagogisk 
kursus samt en række workshops som led i deres ph.d.- 
uddannelse, svarende til 4 ECTS 
 
Den løbende pædagogiske opkvalificering af D-ViP sker gennem 
semestervise fagseminarer der afholdes af fagets fagleder. Hvert 
år deltager DVIP i et møde på fakultetet, hvor der sættes fokus 
på de strategiske målsætninger for den pædagogiske udvikling 
det næste år samt præsentation at læringstilbuddene (for det 
kommende år) ved fakultetet. 
 
Alle fastansatte DVIP skal desuden inden for en treårs periode 
afløse 1 ECTS som pædagogisk udviklingsarbejde eller 
kursus/workshop-deltagelse.  

 

Studie- og karrierevejledning 

* Alle AC-vejledere skal have kompetenceniveau svarende til AC-
vejlederuddannelsen senest 2 år efter ansættelse. 
* Handleplaner udarbejdes årligt og justeres halvårligt. 
* Alle henvendelser registreres af studievejlederne for et år ad 
gangen (form, uddannelsestrin, hovedtema, visitering). Der 
foretages en analyse af henvendelsesmønstrene. 
* Der gennemføres systematiske evalueringer på alle kollektive 
vejledningstilbud. 
* Fem servicemål (ventetid, booket og telefon, mailsvartid, 
udbytte af personlig- og kollektiv vejledning) har godkendte 
standarder.  
* Stud/vejl.-ratio 1/1000. 

 

Nye uddannelser 

Defineres i fakultetets procedure for oprettelse af nye 
uddannelser: 
http://jura.ku.dk/pdf/kvalitetssikring/Procedure_for_oprettelse_af_uddannelser
_ved_Det_Juridiske_Fakultet.pdf  

http://jura.ku.dk/pdf/kvalitetssikring/Procedure_for_oprettelse_af_uddannelser_ved_Det_Juridiske_Fakultet.pdf
http://jura.ku.dk/pdf/kvalitetssikring/Procedure_for_oprettelse_af_uddannelser_ved_Det_Juridiske_Fakultet.pdf
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