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Kapitel 2. Faglig profil 

Uddannelsens formål 

 

§ 5. Formålet med den juridiske kandidatuddannelse er, at den studerende efter 

endt uddannelse skal være i stand til på grundlag af solide juridiske 

kernekompetencer selvstændigt og sammen med andre kritisk at håndtere juridiske 

og samfundsmæssige problemstillinger i en kompleks og foranderlig global 

virkelighed. 

 

Kompetenceprofilen for den færdige kandidat 

§ 6. De faglige og erhvervsrelevante kompetencer, som den studerende har efter 

afsluttet uddannelse er følgende: 

Viden:  

En juridisk kandidat har:  

• Indgående kendskab til juridisk informationssøgning i forhold til nationale 

og internationale retskilder og faglitteratur  

• Indgående kendskab til og forståelse for juraens grundfigurer på tværs af 

juridiske discipliner  

• Kendskab til retsvidenskab som akademisk disciplin  

• Indgående kendskab til dansk rets og retsvidenskabs placering i en større 

international sammenhæng  

• Specialiseret faglig viden inden for en eller flere juridiske discipliner  

• Indgående kendskab til juraens etiske og moralske problemstillinger 

• Reflektere kritisk over juraens samfundsmæssige rolle i en dansk og 

international sammenhæng 

Færdigheder 

En juridisk kandidat kan:  

• Anvende den juridiske metode til at løse komplekse, juridiske opgaver  

• Diskutere retlige og samfundsmæssige problemstillinger i en national såvel 

som international sammenhæng  

• Inddrage metodiske perspektiver og resultater fra andre faglige discipliner i 

analysen af juridiske problemstillinger  
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SIDE 2 AF 2 • Træffe kvalificerede juridiske beslutninger og reflektere kritisk over trufne 

afgørelser 

• Formulere sig fagligt og professionelt på et fremmedsprog 

• Producere og formidle sin juridiske faglighed professionelt til såvel 

fagfæller som ikke-specialister 

Kompetencer:  

En juridisk kandidat kan:  

• Rådgive om retlige problemstillinger under hensyntagen til politiske, 

økonomiske og samfundsmæssige forhold  

• Selvstændigt planlægge, styre og håndtere komplekse arbejdsprocesser 

herunder:  

o Formulere effektive løsningsforslag inden for en given tidsramme 

under hensyntagen til politiske, økonomiske og samfundsmæssige 

forhold  

• Selvstændigt gennemføre retsvidenskabelige analyser – ved systematisk, 

kritisk og selvstændigt at identificere og analysere komplekse 

retsvidenskabelige problemstillinger – på specialeniveau 

• Selvstændigt indgå i og tage ansvar for professionelt samarbejde med 

personer med både juridisk faglighed og andre fagligheder.” 

• Selvstændigt tage ansvar for og strukturere egen faglig udvikling og 

specialisering, samt identificere egne læringsbehov og strukturere egen 

læring  

§ 7. Kandidatuddannelsen består af en række juridiske fag og støttefag opbygget 

som moduler, som igen består af et eller en gruppe af fagelementer. 
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