
Sted & start 
Undervisningen foregår på Ilisimatusarfik campus 
Ilimmarfik.


Uddannelsesstart: 01. september 


Ansøgningsfrist: 01. marts


Information 
Du kan få mere information om uddannelsen her:


• Website: www.uni.gl 


• E-mail: mail@uni.gl


• Telefon: (+299) 38 56 00

JURA
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Krav til optagelse 
Adgang til bacheloruddannelsen i jura forudsætter - 
ud over en gymnasial uddannelse med et 
eksamenskaraktergennemsnit på mindst C (7) - 
opfyldelse af følgende krav: 


• Grønlandsk på A-niveau (karakter C (7) - 
gennemsnit af alle karakterer)


• Dansk på A-niveau (karakter C (7) - gennemsnit af 
alle karakterer)


• Engelsk på B-niveau (karakter E (2) - gennemsnit 
af alle karakterer)

mailto:mail@uni.gl


Jobmuligheder 
Du kan træde ind i en stilling som akademisk 
fuldmægtig eller konsulent ved enten Grønlands 
Selvstyre eller kommunerne.


Også offentligt ejede selskaber vil helt sikkert have 
interesse for dig.


Der kan også være mulighed for at studere videre til 
kandidat.

Uddannelsens opbygning 
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Introduktion til 
uddannelsen 
Bacheloruddannelsen i jura er en treårig 
forskningsbaseret heltidsuddannelse på 180 ECTS-
point. Uddannelsen er tilrettelagt som et 
selvstændigt, afrundet uddannelsesforløb. 


Uddannelsen har som formål at indføre den 
studerende i det juridiske fagområdes, herunder 
primært det offentligretlige områdes, videnskabelige 
discipliner, herunder fagområdets teori og metode, 
sådan at den studerende opnår en bred faglig viden 
og kunnen. 


Uddannelsen har endvidere til formål at give den 
studerende den faglige viden og de teoretiske og 
metodiske kvalifikationer og kompetencer, sådan at 
den studerende bliver i stand til selvstændigt at 
identificere, formulere og løse komplekse 
problemstillinger inden for det juridiske fagområdes, 
herunder primært det offentligretlige områdes, 
relevante bestanddele. 


Uddannelsen har endeligt til formål at give den 
studerende grundlag for udøvelse af 
erhvervsfunktioner, primært inden for det 
offentligretlige område i Grønland, og kvalificere sig 
til optagelse på en kandidatuddannelse. 


