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Viden 

En juridisk bachelor har: 

 

• Kendskab til juridisk informationssøgning i forhold til nationale såvel som internationale 

retskilder og faglitteratur 

• Indgående kendskab til og forståelse for juraens grundfigurer 

• Forståelse for retssystemets funktion og opbygning, herunder: 

o Indgående kendskab til retssystemets funktion og placering i national og 

international sammenhæng 

o Indgående kendskab til retssystemets historie, værdier, praksis og grundprincipper 

o Kendskab til teorier om rettens grundlag og samfundsmæssige funktion 

• Indgående kendskab til den juridiske metode 

• Kendskab til andre samfundsvidenskabelige metoder af betydning for juraen 

• Forståelse for juraens etiske og moralske problemstillinger 

 

En juridisk bachelor kan: 

Reflektere over og forklare de politiske og samfundsmæssige hensyn bag konkrete regler 

 

Færdigheder 

En juridisk bachelor kan: 

 

• Anvende den juridiske metode til at afdække gældende ret inden for et retligt reguleret 

område 

• Løse konkrete, retlige tvister, herunder: 

o Identificere retligt relevant fakta i et større materiale 

o Ved subsumption afgøre retsfølgen af et givent faktum 

• Konstruere og dekonstruere juridiske argumenter 

• Rådgive om retlige problemstillinger 

• Identificere og afgrænse retsvidenskabelige, retshistoriske, retssociologiske og 

retsfilosofiske problemstillinger 

Kompetencer 

En juridisk bachelor kan: 

 

• Overskue komplekse regelsæt og deres placering i retssystemet 

• Kommunikere og formidle præcist og formålstjenstligt både skriftligt og mundtligt, 

herunder: 

o Formidle retlige problemstillinger og løsningsmodeller til jurister samt ikke-jurister 



• Reflektere kritisk over konkrete juridiske afgørelser og mere teoretiske 

spørgsmål om juraens samfundsmæssige rolle 

• Selvstændigt planlægge, håndtere og styre juridiske arbejdsopgaver samt medvirke 

til at formulere konkrete løsningsforslag inden for en given tidsramme 

• Selvstændigt gennemføre retsvidenskabelige analyser på bachelorniveau 

• Arbejde professionelt både individuelt og sammen med andre 

• Agere løsningsorienteret og konfliktforebyggende 

• Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring 

• Tilegne sig faglig viden på et fremmedsprog 
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