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VISION
Juridisk Institut vil præge udviklingen af den nationale 
retsvidenskab og vil have international gennemslagskraft 
gennem forskning på højt fagligt niveau. Juridisk Institut 
vil yde et væsentligt bidrag til at forme og videreudvikle 
den juridiske og erhvervsjuridiske kompetenceprofil.

FORMÅL
Juridisk Institut skal understøtte samfunds- og erhverv-
sudviklingen ved at sikre og udvikle den nationale retsvi-
denskab og påvirke den internationale retsudvikling. Der 
skal tilstræbes størst mulig sammenhæng mellem forsk-
ning, uddannelse og formidling. Gennem kontakt til om-
verdenen, herunder samarbejde med erhvervslivet, vil in-
stituttet sikre nye impulser til udvikling af sine aktiviteter.

De administrative medarbejdere ved Juridisk Institut skal 
understøtte visionen og formålet ved en fortsat udvikling 
af efterspurgte kompetencer.

VÆRDIER OG KULTUR
Juridisk Instituts virke er forankret i retssikkerhed, andre 
retlige værdier og retsstatslige principper.

Instituttets værdier skal fungere som fælles grundlag 
for det kollegiale samarbejde og komme til udtryk som 
fælles kendetegn i dagligdagen. Værdierne understøtter 
instituttets formål og skal kunne genkendes i instituttets 
delstrategier. 

 
INSTITUTTETS ARBEJDE SKAL ALTID  
VÆRE KENDETEGNET VED:

»» Ambitioner – høj kvalitet og høj faglighed

»» Fælles mål – alle arbejder på at realisere institut-
tets vision, og alle har del i instituttets succeser

»» Forskellighed – instituttet spænder fagligt vidt, 
alle kompetencer skal anvendes, og forskelligar-
tede bidrag tjener til at sikre højest mulig kvalitet 

»» Ansvarlighed – arbejdet er på samme tid forank-
ret i traditionen og udvikles i samspil med det 
omkringliggende samfund 

DET KOLLEGIALE SAMARBEJDE SKAL FOREGÅ I EN 
SAMLENDE OG ATTRAKTIV KULTUR, DER SÆRLIGT ER 
KENDETEGNET VED: 

»» Anerkendelse – vi respekterer hinandens indsats 
og synspunkter  

»» Åbenhed – vi drøfter forskellige synspunkter 
åbent med hinanden 

»» Faglighed og saglighed – vi prioriterer det faglige 
og holder os til sagen

»» Fællesskab – vi er imødekommende og gæstfrie 

Overordnet strategi

INTERNATIONALISERING
Retten bliver i stigende grad påvirket af den normfastsæt-
telse, som finder sted på regio-nalt og internationalt 
niveau gennem konventioner og overnationalt samarbe-
jde, f.eks. EU. For at møde de udfordringer, som dette 
medfører for såvel undervisning og forskning som talen-
tudvikling, vil instituttet skærpe og udvikle sit internatio-
nale udsyn. 

Instituttet vil arbejde på at blive et foretrukket valg for in-
ternationale studerende og forskere samt en foretrukken 
samarbejdspartner for internationale uddannelses- og 
forskningsmiljøer. Det videnskabelige personale skal være 
efterspurgt internationalt.

UDDANNELSE
Instituttet udbyder to fuldtidsuddannelser, som begge har 
en stærk forankring i instituttets forskning. Det er et mål, 
at uddannelsernes selvstændige profiler skærpes.  Uddan-
nelser-ne skal sikre og udvikle kompetencer, der efter-
spørges af nationale og internationale aftagere inden for 
retssektoren, den offentlige administration, erhvervslivet 
og forskningssektoren. 

FORSKNING
Instituttet skal udbygge og videreudvikle forskningen in-
den for retsvidenskabens traditionelle kernefag og være på 
forkant med nye retlige udfordringer for samfund og er-
hvervsliv. Forskningen skal være både nationalt og inter-
nationalt orienteret og omfatte såvel spørgsmål, der hører 
hjemme under de juridiske fagdiscipliner, som spørgsmål, 
der kræver en indsats på tværs af fagområder. 

Vision, formål, værdier og kultur
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EKSTERN FINANSERING
Instituttet vil styrke den eksterne finansiering af forsknin-
gen. Dette vil øge muligheden for at udvikle nye projekter 
af stor værdi for såvel grundforskningen som den anvend-
te forskning. Opnåelse af ekstern finansiering skal være et 
samlet institutanliggende, hvortil en bred kreds af insti-
tuttets forskere bidrager.

TALENTUDVIKLING
Instituttet vil styrke arbejdet med at udvikle talenter på 
kandidat- og ph.d.-niveau. Instituttet vil rekruttere de 
bedste kandidater til ph.d.-uddannelsen. Instituttets 
ph.d.-uddannelse skal give kompetencer, der er efter-
spurgt af nationale og internationale forskningsmiljøer, 
myndigheder og private aftagere.

ERHVERVSSAMARBEJDE OG EFTERUDDANNELSE
Instituttet vil styrke samarbejde og vidensudveksling med 
erhvervslivet i bred forstand. Erhvervssamarbejdet skal 
indgå i uddannelse, forskning, talentudvikling og efter-
uddannelse ved instituttet og bidrage til udvikling af erh-
vervslivet. Instituttets efteruddannelse skal være med til 
at sikre erhvervslivet mulighed for livslang læring.

Delstrategier 

UDDANNELSE

OVERORDNET MÅLSÆTNING
Juridisk Institut vil skærpe de to fuldtidsuddannelsers 
selvstændige profiler og videreudvikle disse med henblik 
på fortsat opfyldelse af samfundsmæssige behov.

STÆRKE FULDTIDSUDDANNELSER MED  
KLARE FAGLIGE PROFILER
Jurauddannelsen er en professionsuddannelse, som har 
et samfundsmæssigt ansvar for at uddanne kandidater 
til en række områder, der forudsætter en juridisk uddan-
nelse. Uddannelsen skal derfor give de studerende et dybt-
gående kendskab til de juridiske kernefag (herunder især 
de retsdogmatiske fag), den juridiske metode og retsvi-
denskaben. Uddannelsen skal endvidere give de studer-
ende forståelse for, at juraen udgør et sammenhængende 
system, som bygger på fælles grundlæggende principper 
og værdier. Bacheloruddannelsen skal give et sikkert greb 
om den juridiske metode gennem arbejdet med de almene 
dele af de retsdogmatiske fag, mens kandidatuddannelsen 
skal videreudbygge den generelle forståelse for juraen og 
den juridiske metode gennem specialisering inden for en 
række konkrete retsområder.

Den erhvervsjuridiske uddannelse skal give de studerende 
faglig viden samt teoretiske og metodiske kvalifikationer, 
der sætter dem i stand til på et højt videnskabeligt niveau 
at identificere, formulere og behandle erhvervsøkono-
miske og erhvervsjuridiske problemstillinger. Gennem ar-
bejdet med uddannelsens juridiske elementer skal de stu-
derende opnå en sikkerhed i anvendelsen af den juridiske 
metode og en øget metodisk forståelse for samspillet mel-
lem erhvervsøkonomien og erhvervsjuraen. Integrationen 
mellem det erhvervsøkonomiske og det erhvervsjuridiske 
fagområde skal styrkes i erhvervsjurauddannelsen, og 
uddannelsen skal udvikles i et tæt samarbejde mellem de 
involverede fagområder. De studerendes mulighed for at 
tydeliggøre deres egen profil skal sikres ved hjælp af valg-
muligheder gennem hele uddannelsen.

UNDERVISNING
Juridisk Institut vil opretholde en stærk forskningsbaser-
ing af uddannelser og af fag udbudt af instituttet. Insti-
tuttet vil sikre, at de enkelte fag er forankret hos en aktiv 
seniorforsker, og at vejledning af de studerende i videst 
muligt omfang varetages af fagligt kompetente forskere 
ved instituttet.

Undervisningsudbuddet skal styrke talentudviklingen på 
såvel bachelor- som kandidatuddannelserne. Endvidere 
skal det sikres, at kandidater fra Juridisk Institut har 
mulighed for at udvikle praksisnære kompetencer, så de 
er attraktive for aftagerne. 

Undervisningen skal tilrettelægges, så den styrker de 
kompetencer, der indgår i studiernes kvalifikations-
beskrivelser. E-læring skal anvendes i øget udstrækning 
på områder, hvor dette er relevant og giver den bedste un-
derstøttelse af de studerendes læringsproces.

Instituttet vil styrke de studerendes evne til at arbejde 
tværfagligt på erhvervsjurauddannelsen ved integrerede 
undervisningsforløb og tværfaglige projektforløb.

REKRUTTERING, FASTHOLDELSE OG STUDIEMILJØ
For at øge optaget af dygtige studerende vil Juridisk In-
stitut være målrettet i rekrutteringen. Uddannelserne 
ved instituttet skal gøres mere synlige over for potentielle 
ansøgere gennem øget samarbejde med de studieforbe-
redende uddannelser. I særlig grad skal instituttet øge 
indsatsen over for ungdomsuddannelser, som indeholder 
juridiske elementer. 

Indsatsen for at reducere frafaldet på bacheloruddannels-
erne skal styrkes ved at prioritere pædagogisk udvikling 
af de fag, hvor frafaldet er størst. Vejledningsindsatsen 
over for ”frafaldstruede” studerende skal øges. Instituttet 
vil udbygge studiesociale tiltag, der påvirker frafaldet, og 
samarbejde med studenterorganisationerne om at styrke 
studiemiljøet.
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FORSKNING

OVERORDNET MÅLSÆTNING
Forskningen ved Juridisk Institut skal være af højeste 
kvalitet og have national eller international gennemslag-
skraft. Forskningen skal være såvel teoretisk velfunderet 
som praktisk relevant. Det praktiske retslivs behov skal 
tillægges meget stor vægt, men den retsvidenskabelige 
forskning skal også gå nye veje. Forskningsmiljøet på in-
stituttet skal være åbent og præget af dialog på tværs af 
juridiske fag og også med andre relevante fagområder.

SAMMENHÆNGEN MELLEM FORSKNING  
OG UDDANNELSE
Som en del af universitetet er Juridisk Institut i henhold 
til universitetsloven forpligtet til at drive forskning og 
udbyde forskningsbaseret uddannelse på højeste interna-
tionale niveau inden for sine fagområder. Der skal derfor 
være sammenhæng mellem den forskning, der udføres, og 
de uddannelser, instituttet udbyder. 

FORSKNINGSFRIHED OG VIDENSKABSETIK
Ved instituttet er der forskningsfrihed, og instituttet 
værner om instituttets og den enkeltes forskningsfrihed og 
om videnskabsetikken. 

FORSKNINGSOMRÅDER  
OG FORSKNINGSKVALITET
Forskningen på instituttet skal dække alle retsvi-
denskabens hovedområder, og instituttet ser det som et 
mål i sig selv, at det er i stand til at præstere forskning på 
højeste niveau inden for alle disse områder.

RETSVIDENSKABELIG TRADITION OG  
INTERNATIONAL UDVIKLING
Forskningen ved Juridisk Institut er kendetegnet ved 
omfattende national publicering i overensstemmelse med 
retsvidenskabens forankring i det praktiske retslivs be-
hov samt ved betydelig international publicering med det 
formål at udvikle retsvidenskaben i lyset af de krav, der 
følger af øget internationalt samkvem og samhandel.

Retsvidenskaben er traditionelt forbundet med et bestemt 
sprog og – efter nationalstaternes fremkomst – med en 
bestemt nation. Forskning i danske retsforhold er dermed 
helt central for instituttet. Da den retlige regulering i sti-
gende grad over- og internationaliseres, kræves et øget 
fokus på de internationale dimensioner af reguleringen. 
Instituttet ønsker derfor at prioritere øget internation-
alisering på alle områder, hvor det er relevant.

PUBLICERING
Instituttet ønsker at publicere sin forskning i overens-
stemmelse med nationalt og internationalt anerkendt vi-
denskabelig praksis, herunder i form af tidsskriftartikler, 
monografier og afhandlinger. I overensstemmelse med 
retsvidenskabens tradition og forankring i det praktiske 
retslivs behov vil instituttet fastholde og udvide forskning-
spublicering i nationale tidsskrifter og bøger.

Juridisk Institut vil øge antallet af internationale pub-
likationer for at styrke sin gennemslagskraft og være en 
attraktiv international samarbejdspartner.

FORSKNINGSSAMARBEJDE
Instituttet understøtter etablering af nationale og interna-
tionale forskningsgrupper og  
-centre, for at større forskningsprojekter kan 
gennemføres.

På en lang række af de nationalt prægede fagområder er 
der en mangeårig tradition for nordisk samarbejde, som 
instituttet ønsker at bevare og videreudvikle. Instituttet 
har ligeledes en række internationale samarbejder, som 
skal fastholdes og udbygges. 

EKSTERN FINANSIERING

OVERORDNET MÅLSÆTNING
Det er en målsætning, at Juridisk Institut skal øge 
antallet og kvaliteten af ansøgninger om ekstern 
forskningsfinansiering. 

ET MIDDEL TIL BEDRE FORSKNING
Eksterne bevillinger giver instituttets forskningsmiljøer 
mulighed for at udvikle nye forskningsprojekter og skal 
ses som et middel til at øge mængden og hæve højden af 
instituttets forskning. Ekstern finansiering skal være en 
naturlig og integreret del af hverdagen og forskningskul-
turen på instituttet, dog under iagttagelse af den vigtige 
balance mellem det personlige initiativ og instituttets 
overordnede målsætninger.

EKSTERNT SAMARBEJDE OM  
FORSKNINGSFINANSIERING
Juridisk Institut vil have særligt fokus på mulighederne 
for at hjemtage forskningsmidler via samarbejde med 
virksomheder, myndigheder og institutioner. Der vil ikke 
alene være fokus på de større forskningsansøgninger, men 
også på, at instituttets forskere fortsætter med at hente 
mindre bevillinger hjem. 

EN PROFESSIONEL ADMINISTRATION
Instituttet ønsker at højne vidensniveauet med henblik på 
at fremskaffe ekstern forskningsfinansiering. Instituttet 
vil fremme gode administrative procedurer og målrettet 
hjælp til udarbejdelse af ansøgninger samt udvide sin bi-
stand i forbindelse med praktisk gennemførelse og afslut-
ning af eksternt finansierede forskningsprojekter.

TALENTUDVIKLING

OVERORDNET MÅLSÆTNING
Juridisk Institut udbyder en ph.d.-uddannelse, der lever 
op til internationale standarder. Instituttet arbejder på at 
rekruttere højtkvalificerede kandidater fra ind- og udland 
til uddannelsen. Instituttet prioriterer ph.d.-projekter, der 
har sammenhæng med instituttets øvrige delstrategier, 
herunder målet om at være på forkant med nye retlige 
udfordringer.

Instituttets overordnede formål er styrende for talentud-
vikling og fastholdelse, og omvendt er talentudvikling 
afgørende for, at instituttet kan leve op til sin overordnede 
målsætning.

REKRUTTERING
Instituttet vil arbejde målrettet på at øge antallet af kvali-
ficerede ansøgere fra tre ansøgergrupper: instituttets egne 
studerende, erhvervsaktive jurister og erhvervsjurister 
samt internationale kandidater. Dette indebærer en forbe-
dret indsats med hensyn til information til potentielle 
ansøgere og et større udbud af talentprogrammer for de 
dygtigste kandidatstuderende.

Instituttet vil forbedre informationen om ph.d.-uddan-
nelsen, herunder tydeliggøre betydningen af den brede 
forskningsprofil samt af forskningsfrihed som en central 
værdi, også når det gælder valg af ph.d.-projekt. 

PH.D.-UDDANNELSENS KVALITET 
Instituttet vil løbende arbejde på at sikre og forbedre 
kvaliteten af ph.d.-uddannelsen. Det omfatter såvel ram-
merne for uddannelsen (modtagelsesprocessen, kon-
torforhold, adgang til information, økonomisk hjælp til 
rejseudgifter, etc.) som indholdet af den (kvaliteten af 
vejledningen, kursusudbud, etc.).

TALENTUDVIKLING EFTER OPNÅET PH.D.-GRAD
Instituttet vil skabe gode rammer for, at yngre forskere, 
der er tilknyttet instituttet, bliver kvalificerede til 
fastansættelse som forsker. 
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ERHVERVSSAMARBEJDE  
OG EFTERUDDANNELSE

OVERORDNET MÅLSÆTNING
Instituttet ønsker at styrke sit samarbejde med erh-
vervslivet i bred forstand, dvs. omfattende såvel den pri-
vate som offentlige sektor samt andre nationale og inter-
nationale aktører. 

Erhvervssamarbejde skal indgå i alle instituttets kerneak-
tiviteter og bidrage til at øge kvaliteten i Juridisk Instituts 
uddannelser, forskning, talentudvikling og vidensdeling. 

UDDANNELSE
Instituttet ønsker at styrke samspillet mellem teori og 
praksis gennem flere uddannelsesaktiviteter i samarbejde 
med erhvervslivet. Øget erhvervssamarbejde som led i 
uddannelsen forbedrer de studerendes forståelse af de ret-
lige spørgsmål, de kommer til at møde i praksis inden for 
forskellige sektorer. Dette understøtter ikke blot de stud-
erendes karrierevalg, men giver også erhvervslivet indsigt 
i de studerendes kompetencer.

FORSKNING
Øget erhvervssamarbejde skal bidrage til at sikre, at insti-
tuttets forskning er på forkant med nye retlige udfordring-
er for samfund og erhvervsliv, og styrke samspillet mellem 
teori og praksis. Forskerne skal sikres praktisk viden, 
adgang til data og værdifuld feedback. Målet er endvidere, 
at erhvervslivet skal bidrage mere til større forskningspro-
jekter og -samarbejder, bl.a. ved ekstern finansiering. Erh-
vervssamarbejde kan etableres ad hoc eller i form af større 
strategiske partnerskaber. 

TALENTUDVIKLING
Øget erhvervssamarbejde skal være med til at give 
ph.d.-stipendiaterne adgang til relevant viden og data 
samt muliggøre diskussion. Målet er at øge de ph.d.-stu-
derendes synlighede og give erhvervslivet bedre indsigt i 
de ph.d.-studerendes kompetencer og dermed skabe flere 
karrieremuligheder efter endt ph.d.-forløb. 

EFTERUDDANNELSE
Instituttet vil gennem praksisrelevante efteruddan-
nelsesaktiviteter inden for sine forskningsområder bidrage 
til vidensdeling med og udvikling af erhvervslivet. Insti-
tuttet udbyder tre masteruddannelser (MEEL, MDIS og 
den fleksible master). Der vil være fokus på at styrke ud-
buddet af indtægtsdækket virksomhed. Deltagelse af både 
forskere og praktikere i efteruddannelsesaktiviteterne 
understøtter koblingen mellem teori og praksis. 
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