PROCEDURE FOR STUDIESTARTSFORLØB PÅ
DET JURIDISKE FAKULTET
Godkendt af dekanen for Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet den 2. juli 2018

Denne procedurer refererer til Københavns Universitets Retningslinjer for studieintroduktionsforløb samt
rammer for studiestarten på KU’s bachelor- og kandidatuddannelser som supplement til retningslinjerne,
hvor formålet med studiestart på KU beskrives.

Ansvar og organisering
Det overordnede ansvar for studiestarten på Det Juridiske Fakultet varetager prodekan for uddannelse ved
Det Juridiske Fakultet på vegne af dekanen.
Ansvaret for de enkelte studiestartsforløb er placeret hos studielederne for hhv. den Juridiske
Bacheloruddannelse og de juridiske kandidatuddannelser, således at førstenævnte har ansvar for
studiestarten for fakultetets bachelorstuderende, og sidstnævnte for studiestarten for fakultetets
kandidatstuderende.
Studiestartsforløbene kvalitetssikres og evalueres i de relevante studienævn.
Den konkrete planlægning af de enkelte studiestartsforløb er forankret i Team Studiekontakt og læring i
Uddannelsesservice.
Der er tilknyttet frivillige tutorer på alle studiestartsforløb ved det Juridiske Fakultet. I
bachelorstudiestarten er der desuden ansat 2-3 lønnede studiestartskoordinatorer, der fungerer som
bindeled mellem de studiestartsansvarlige medarbejdere i Team Studiekontakt og læring og de frivillige
tutorer. Studiestartskoordinatorerne står for den praktiske planlægning af tutorernes bidrag i studiestarten,
herunder planlægning og afvikling af introture for de nye studerende.
I studiestarten for de internationale studerende på fakultetet er de frivillige tutorer primært tilknyttet de
nye udvekslingsstuderende men bidrager også til faglige og sociale aktiviteter i den internationale
studiestart, der er rettet mod både udvekslingsstuderende og nye LLM studerende.

Studiestartens placering
Der er studiestart i ugen inden efterårssemestret (uge 35) for følgende grupper af studerende:





bachelorstuderende
kandidatstuderende (Cand. jur. og Cand. Soc.)
LLM studerende
udvekslingsstuderende

Der er studiestart i ugen inden forårssemestret for følgende grupper af studerende:



Kandidatstuderende (retskravsbachelorer)
Udvekslingsstuderende

For de nye bachelorstuderende afholdes desuden en frivillig weekendtur efter introugen.

Introduktionsforløb for fakultetets deltidsuddannelser varetages af studielederne på de enkelte
uddannelser som indeholdt i første samling.

Evaluering
Studiestarten evalueres ved en spørgeskemaundersøgelse, der sendes elektronisk til alle studiestartere
samt alle tutorer tilknyttet studiestarten.
Evalueringen omhandler indtryk af studiestarten, materiale, aktiviteter i studiestartsugen, den faglige
introduktion, hyttetur samt måden studiestarten blev gennemført på.
Evalueringerne behandles af studienævnet og indgår i de studiestartsansvarliges arbejde med at
videreudvikle studiestarten, så den ruster de studerende bedt muligt til at starte på deres studie.

Code of Conduct
Alle tilknyttede tutorer i studiestartsforløb ved det Juridiske Fakultet skal deltage i en obligatorisk
tutoruddannelse, der har til formål at sikre, at tutorerne er rustede til at varetage opgaver i studiestarten
på en måde, der understøtter formålet med studiestarten på Københavns Universitet, jf. KUs retningslinjer
for studiestarten.
I forbindelse med eventuelle introture skal mindst halvdelen af de deltagende tutorer være ædru hver
aften, så de nye studerende til enhver tid kan komme i kontakt med en ædru tutor, der er tilknyttet den
pågældende studerendes hold.
I tilfælde af hærværk i studiestartsforløb ved det Juridiske Fakultet gælder almindelige erstatningsretlige
regler.
I forbindelse med studiestarten må der kun uddeles materiale, som er relevant for de nye studerende og
godkendt af de studiestartsansvarlige medarbejdere i Team Studiekontakt og læring.

Studiestartens indhold
Studiestartsaktiviteter for de forskellige målgrupper af studerende på Det Juridiske Fakultet fremgår af LINK
(links klar ultimo august).
Alt relevant materiale til de studerende fremgår af studieinformationssiderne på KUnet LINK (links klar
ultimo august).

