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Fagoversigten er overordnet opdelt i semestre og giver et overblik over de forskellige juridiske fag 

til og med foråret 2024, der udbydes på cand.jur. på deltid og erhvervskandidaten i jura. Under hvert 

semester fremgår det hvilke obligatoriske, danske og engelsksprogede fag Studienævnet for Jura 

udbyder. Der udbydes desuden særlige forløb.  

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de obligatoriske fag udbydes hvert andet semester, hvor-

imod de juridiske valgfag udbydes hvert fjerde semester.  

 

Studerende på deltidsuddannelsen og erhvervskandidaten i jura er velkomne til at vælge de fag, 

der udbydes på cand.jur. på dagstudiet. Disse fag udbydes i hverdagen. Man skal i den forbindelse 

være opmærksom på, at undervisningen ikke streames og der ikke vil være blended learning.  

 

Der tages forbehold for at der kan ske ændringer. Valgfagsoversigten må således ikke forstås som 

endegyldig. 

 

CJD = Cand.jur. på deltid og Erhvervskandidaten i jura 

 

Studienævn for Jura gør opmærksom på, at der kan ske ændringer i udbuddet af valgfag. 

I efteråret 2022 pågår der et arbejde med valgfagsporteføljen som kan føre til ændringer i 

udbuddet fra efteråret 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret d. 20. november 2022 
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Cand.jur. på deltid 
 

Uddannelsens opbygning 
Cand.jur. på deltid er en 3-årig kandidatoverbygning på den juridiske bacheloruddannelse. Uddan-

nelsen er normeret til 120 ECTS. Uddannelsen svarer til den toårige kandidatuddannelse i jura, men 

foregår på deltid og varer derfor 4 år. Undervisningen kommer til at foregå lørdage fra kl. 9-16, så 

du kan følge uddannelsen, selvom du er i job. 

 

På kandidatuddannelsen indgår følgende obligatoriske fag og fagelementer: 

For studerende optaget på Cand.jur. på deltid inden 01. september 2020:  

• Skatteret (10 ECTS)  

• Civilproces og anden konfliktløsning (10 ECTS)  

• Kandidatspeciale inden for et valgfrit emne (30 ECTS)  

• Et erhvervsøkonomisk eller nationaløkonomisk fag (10 ECTS) 

 

For studerende optaget på Cand.jur. på deltid pr. 01. september 2020:  

• Skatteret (10 ECTS)  

• Civilproces og anden konfliktløsning (10 ECTS)  

• Forretningsforståelse for jurister (10 ECTS)  

• Kandidatspeciale inden for et valgfrit emne (30 ECTS)  

 

Du har mulighed for selv at præge din uddannelse i en bestemt retning, idet der kan vælges mellem 

forskellige juridiske valgfag, hvoraf minimum ét skal være engelsksproget. Derudover er det muligt 

at skrive seminaropgave. Det er endvidere muligt at tage på udlandsophold eller i praktik (projekt-

orienteret forløb), der vil her være nogle begrænsninger for studerende på deltidsuddannelsen, da 

fag og arbejdstider som udgangspunkt vil ligge i hverdagene. 

 

De juridiske fag kan endvidere suppleres med fag fra Statskundskab (politologi) eller fra det er-
hvervsøkonomiske område. Ved ønske om et fag udbudt af et andet studienævn skal Studienævn 
for Jura ansøges herom. Det er vigtigt at være opmærksom på, at fag udbudt af andre studienævn 
end Jura ikke er tilrettelagt som fjernstudie, og disse fag vil overvejende ligge i hverdagene.  
 
Uddannelsen på deltid udbydes også som fjernundervisning. Dette betyder at alle forelæsninger 
optages, og studerende placeret uden for undervisningslokalet kan se forelæsningerne live og stille 
spørgsmål til underviserne online. Den streamede undervisning uploades efterfølgende til en lukket 
platform for deltidsstuderende. 
Studerende i undervisningslokalet skal dermed være indforstået med, at deres deltagelse i under-
visningen ligeledes vil indgå i materialet til fjernundervisningen. 
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Erhvervskandidaten i jura (Cand.jur.) 
 

Uddannelsens opbygning 

Erhvervskandidatuddannelsen i jura (cand.jur.) er en 4-årig kandidatoverbygning på den juridiske 

bacheloruddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS. Uddannelsen svarer til den toårige 

kandidatuddannelse i jura, men foregår på deltid og varer derfor 4 år. Undervisningen kommer til at 

foregå lørdage fra kl. 9-16, så du kan følge uddannelsen selvom du er i arbejde. 
 

 

På Erhvervskandidatuddannelsen indgår følgende obligatoriske fag og fagelementer: 

 

For studerende optaget på erhvervskandidatuddannelsen på deltid pr. 1. september 2020 

• Skatteret (10 ECTS)  

• Civilproces og anden konfliktløsning (10 ECTS)  

• Forretningsforståelse for jurister (10 ECTS)  

• Kandidatspeciale inden for et valgfrit emne (30 ECTS)  

 

Du har mulighed for selv at præge din uddannelse i bestemte retning, idet der kan vælges mellem 

forskellige juridiske valgfag, hvoraf min. ét skal være engelsksproget. Derudover er det muligt at 

skrive seminaropgave. Det er endvidere muligt at tage på udlandsophold eller i praktik (projektori-

enteret forløb), der vil her være nogle begrænsninger for studerende på deltidsuddannelsen, da 

fag og arbejdstider som udgangspunkt vil ligge i hverdagene. 

De juridiske fag kan endvidere suppleres med valg fra Statskundskab (politologi) eller fra det er-

hvervsøkonomiske område. Vælges fag fra Statskundskab, vil det kunne bidrage til at øge forståel-

sen af den offentlige sektor og relationerne mellem denne og samfundet som helhed. Vælges fag 

fra det erhvervsøkonomiske område, vil det kunne øge forståelsen af virksomhedsrelaterede pro-

blemstillinger, hvilket ikke alene er relevant ved ansættelse i private organisationer og virksomhe-

der, herunder måske især advokatvirksomheder, men også i funktioner inden for det offentlige med 

relation til erhvervsvirksomheder.Det er vigtigt at være opmærksom på, at fag udbudt af andre stu-

dienævn end Jura ikke er tilrettelagt som fjernstudie, og disse fag vil overvejende ligge i hverda-

gene.  
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EFTERÅR 2022 

Fagtitel Fagansvarlig CJD Bemærkninger 

Obligatoriske fag 
Forretningsforståelse for jurister Nina Dietz Legind x   

Skatteret Jane Ferniss x  

Danske valgfag 

Persondataret* Ayo Næsborg-Andersen x 
Udbydes som sommer-

skole i august 2022 
Rekonstruktions- og insolvensproces-

ret 
Hans Viggo G. Pedersen 

x  

Skilsmisseret Annette Kronborg x  

Socialret Kent Kristensen x  

Engelsksprogede valgfag 

Anti-Discrimination Law* Ulrike Fleth-Barten x 
Udbydes som sommer-

skole i august 2022 

Banking and Financial Markets 

Law* 
Andrea Minto 

x Udbydes som sommer-

skole 2022 

Regulating competition in the EU Steffen Hindelang x   

Særlige forløb 
Artikelskrivning Morten Kjær x Se fagbeskrivelse 

Seminar Ulrike Fleth-Barten x Se fagbeskrivelse 

*Sommerskoler streames IKKE.  

 
FORÅR 2023 

 
Fagansvarlig Fagtitel CJD Bemærkninger 

Obligatoriske fag 

Civilproces og anden konfliktløsning Kristina Siig x  

Danske valgfag 

Immaterialret Torsten Bjørn Larsen x   

Kriminologi Linda Kjær Minke x   

Udlændingeret Peter Starup x   

Engelsksprogede valgfag  

Anti-Discrimination Law* Vincenzo Pietrogiovanni x 

Udbydes som sommer-

skole i august 2023; 

tilmelding også i maj 

2023 

Banking Law and Financial Markets 

Law* 

Niels Skovmand Rasmussen x Udbydes som sommer-

skole 2023; tilmelding 

også i maj 2023 

International Human Rights Fenella Billing x  

Særlige forløb 

Artikelskrivning Morten Kjær x Se fagbeskrivelse 

Seminar Peter Starup x Se fagbeskrivelse 

*Sommerskoler streames IKKE. 
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EFTERÅR 2023 

Fagtitel Fagansvarlig CJD Bemærkninger 

Obligatoriske fag 
Forretningsforståelse for jurister Nina Dietz Legind x   

Skatteret Jane Ferniss x  

Danske valgfag 

Entrepriseret Kristina Siig x  

IT-ret Hans Viggo G. Pedersen x  

Persondataret* Ayo Næsborg-Andersen x 
Udbydes som sommer-

skole i august 2023 

Politiret Linda Kjær Minke x  

Udbudsret Bent Ole Gram Mortensen x  

Særlige forløb 
Artikelskrivning Morten Kjær x Se fagbeskrivelse 

Seminar Peter Starup x Se fagbeskrivelse 

*Sommerskoler streames IKKE. 
 

 
 
 

FORÅR 2024 
 

Fagansvarlig Fagtitel CJD Bemærkninger 

Obligatoriske fag 

Civilproces og anden konfliktløsning Frederik Waage  x  

Danske valgfag 

Handel med fast ejendom Kristina Siig x   

Videregående ansættelsesret Christian Højer Schjøler x   

Miljøret Bent Ole G. Mortensen x   

Engelsksprogede valgfag  

Drafting Contracts Steffen Hindelang x   

Særlige forløb 

Artikelskrivning Morten Kjær x Se fagbeskrivelse 

Seminar Peter Starup  x Se fagbeskrivelse 
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Juridiske Kandidatfag 
 

Kontakt 
Har du spørgsmål til studiet? 


