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VISION
Det Juridiske Fakultet bidrager aktivt til samfundets udvikling. Vi udforsker, udfordrer og udvikler det
retlige fundament for fremtidens danske og internationale samfund.

VÆRDIER
A MBITION

Vores videnskabelige og administrative medarbejdere samt studerende er ambitiøse på hinandens
og egne vegne. Vi er målrettede i vores arbejde og tror på, at høj faglighed og integritet til sammen
skaber betingelserne for excellence.
FÆLLESSKAB

Vi tror på, at engagement trives bedst i miljøer, som er båret af samarbejde. Derfor fokuserer vi
på samskabelse som metode og på processer, som involverer og inddrager.
N YSGER R IGHED

Vi er nysgerrige på vores omverden og os selv og ønsker til enhver tid at være i dialog med det
samfund, vi er en del af. Derfor er vores organisation åben.

MISSION
FOR SK NING

Vi bedriver national og international anerkendt forskning af højeste kvalitet i retsvidenskabelige
problemstillinger af relevans for det danske og internationale samfund. Vores forskning er fri af øko
nomiske, ideologiske og politiske særinteresser, hviler på et grundlag af akademisk uafhængighed
og metodefrihed og er på højeste internationale niveau.
UDDA N NEL SE

Vi har de bedste juridiske uddannelser, fordi vi vægter ambition, fællesskab og nysgerrighed. Gen
nem dialog med videnskabelige medarbejdere, studerende og aftagere udvikler vi kontinuerligt
uddannelserne, så de hviler på den nyeste forskning, stemmer overens med de studerendes ønsker
og matcher omverdenens behov.
FOR MIDLING

Vi arbejder aktivt for at synliggøre vores forskning og uddannelse med henblik på at bringe vores vi
den og kompetencer i spil i samfundet. Fakultetet er en åben organisation, som inviterer til dialog og
debat – med det omkringliggende samfund, på tværs af og i samarbejde med resten af Københavns
Universitet og internt på fakultetet.
ORG A NISER ING

Vi er en åben og demokratisk organisation med højt til loftet. Det skal være meningsfuldt at gå på
arbejde og tydeligt for alle, hvilken rolle de spiller for, at fakultetet lykkes. Ledelsen er nærværende
og lydhør og bidrager med anerkendelse og incitamenter, som både styrker fællesskabet og den
individuelle præstation.

PEJLEMÆRKER
Fire pejlemærker udstikker retningen for, hvordan vi arbejder med vores mission og indfrier visionen.

VI IDENTIFICERER OG LØSER
UDFORDRINGER I SAMFUNDET

VI SK ABER DE NØDVENDIGE
FORBINDELSER MELLEM JUR AEN
OG DEN DIGITALE UDVIKLING

VI UDVIKLER INNOVATIVE OG
INSPIRERENDE FORSKNINGS OG UDDANNELSESMIL JØER

VI DYRKER SYNERGIERNE MELLEM
FORSKNING OG UDDANNELSE

VI IDENTIFICERER OG LØSER UDFORDRINGER I SAMFUNDET
Al udvikling rejser nye retlige spørgsmål. Det Juridiske Fakultet arbejder aktivt for at
identificere og finde løsninger på de retlige udfordringer, som vores samfund møder.
Vi vil:
– Værne om, udvikle og prioritere forskning og uddannelse i grundlæggende demo
kratiske og menneskeretlige værdier på højeste internationale niveau for at bidrage
til udviklingen af de retlige rammer for velfærdssamfundet.
– Samarbejde med andre fakulteter på Københavns Universitet samt relevante private
og offentlige aktører om at identificere aktuelle problemer og bidrage aktivt til at
udvikle løsninger.
– Styrke koblingen mellem uddannelse og samfund ved i stadig stigende grad at inddra
ge aktuelle tendenser og problemstillinger som omdrejningspunkt for undervisningen.

 I SKABER DE NØDVENDIGE FORBINDELSER MELLEM JURAEN
V
OG DEN DIGITALE UDVIKLING
Digitalisering og ny teknologi kommer til at få afgørende betydning for arbejdsmarkedet
og for måden, vi er sammen på som mennesker. Det Juridiske Fakultet ønsker at udforske
og udvikle de retlige aspekter af digitaliseringen, så digitalisering og retssikkerhed går
hånd i hånd. Samtidig er vi forpligtede til at forholde os til digitaliseringens betydning for
den juridiske profession og vores uddannelser.
Vi vil:
– Styrke forskning i digitaliseringens konsekvenser for retssikkerheden i samfundet –
for individet, den offentlige sektor og det private erhvervsliv.
– Etablere samarbejder med andre forsknings- og uddannelsesfelter og sikre, at udviklin
gen af nye regulatoriske rammer går hånd i hånd med den fortsatte udvikling af digitale
løsninger.
– Fremtidssikre den juridiske profession ved at udvikle indholdet i vores uddannelser,
så juridiske kandidater fortsat er uundværlige for arbejdsmarkedet.
– Udforske og udnytte de pædagogiske og didaktiske potentialer inden for digital
læring og anvendelsen af nye digitale læringsredskaber på fakultetets uddannelser.
– Identificere og udnytte de snitflader, hvor digitalisering kan bidrage positivt til
fakultetets drift, administration og kommunikation.

VI UDVIKLER INNOVATIVE OG INSPIRERENDE FORSKNINGSOG UDDANNELSESMILJØER
Forsknings- og uddannelsesmæssig excellence forudsætter miljøer, hvor studerende,
ansatte og samarbejdspartnere trives. Det Juridiske Fakultet arbejder for at udvikle
forsknings- og uddannelsesmiljøer, der inspirerer og motiverer fællesskabet, nysgerrig
heden og engagementet.
Vi vil:
– Tiltrække, udvikle og fastholde talent inden for forskning, uddannelse og administra
tion. Derfor tilbyder vi uddannelse og forskning af højeste internationale kvalitet, som
stimulerer og udfordrer. Og vi arbejder for synlige og klare karriereveje, som fordrer
faglig og personlig udvikling for videnskabelige og administrative medarbejdere.
– Styrke faglige fællesskaber, som kan stimulere, udfordre og understøtte forskning og
uddannelse af højeste kvalitet samt styrke de faglige synergier på tværs af Københavns
Universitet.
– Opsøge nye strategiske partnerskaber med relevante organisationer, virksomheder
og universiteter i vores omverden med henblik på at fremme nye og tværfaglige
samarbejder af højeste grundvidenskabelige og praktiske relevans.
– Fremme entreprenørskab og innovation gennem udvikling af nye typer samspil
mellem forskning, uddannelse og den juridiske profession.

VI DYRKER SYNERGIERNE MELLEM FORSKNING OG UDDANNELSE
Vigtig viden og nytænkning opstår i samspillet mellem forskning og uddannelse og
i mødet mellem videnskabelige medarbejdere og studerende. Det Juridiske Fakultet
arbejder målrettet for at styrke samspillet mellem forskning og uddannelse.
Vi vil:
– Udvikle vores uddannelser i samarbejde med videnskabelige og administrative
medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere, så uddannelserne altid bygger
på og inddrager den seneste frontforskning. Uddannelsernes indhold, didaktik og
stærke relevans for arbejdsmarkedet skal være genstand for løbende evaluering,
udvikling og dialog.
– Styrke studiemiljøet samt de studerendes adgang til forskningsmiljøerne. De stude
rende skal i højere grad inddrages i og eksponeres for retsvidenskabelige forsknings
spørgsmål, dilemmaer, genstandsfelter og metoder.
– Motivere innovation i forskningen ved at fremme de studerendes bidrag til de
videnskabelige medarbejderes arbejde.

EN DEL AF KØBENHAVNS UNIVERSITET
Det Juridiske Fakultets strategi udfolder og bidrager til at eksekvere Københavns Universitets samlede
strategi frem mod 2023, ‘Talent og Samarbejde’.

KØBENHAVNS UNIVERSITET
STR ATEGI 2023: TALENT OG SAMARBEJDE

SÆR LIGE FOKUSOMR Å DER

Tiltrækning, udvikling
og fastholdelse af
videnskabeligt talent

Uddannelse med
tættere kobling til
forskning og praksis

Samarbejde og
samfundsengagement –
nationalt og globalt

Ét samlet og fokuseret
universitet

–D
 et Juridiske Fakultet er en del af Københavns Universitet. Det har vi været
siden 1479.
–H
 vert år uddanner vi flere end 600 juridiske kandidater. Ca. 95 pct. af dem
er i beskæftigelse inden for et år.
–D
 et Juridiske Fakultet har 9 forskningscentre, som til sammen i 2017 modtog
tilsagn om 91 millioner kroner i støtte til ny forskning.
– Omkring 95 videnskabelige medarbejdere, 55 ph.d.- stipendiater,
75 administrative medarbejdere, 400 deltidsansatte undervisere og
4400 studerende udgør til sammen Det Juridiske Fakultet.
–D
 et Juridiske Fakultet har siden 1479 holdt til i Københavns latinerkvarter, men
i 2017 blev alle ansatte og studerende samlet under ét tag på Søndre Campus.
Den nye bygning er nu grobund for et aktivt studiemiljø, og i 2017 vandt jura
studerende fra Foreningen Argument studiemiljøprisen på Københavns Universitet.

