
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

Krav til optagelse 
Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter en 
gymnasial uddannelse; GUX-eksamen eller en 
dermed ligestillet gymnasial uddannelse med et 
karaktergennemsnit på C (7) ifølge GGS-skalaen (7-
trinsskalaen) samt opfyldelse af følgende specifikke 
adgangskrav: 


JURA
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Jobmuligheder 
Du kan træde ind i en stilling som akademisk 
fuldmægtig eller konsulent hos 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- eller master.

Uddannelsens opbygning 
Jura bacheloruddannelsen ved Ilisimatusarfik er et 
selvstændigt afsluttet forskningsbaseret 
uddannelsesforløb på 180 ECTS-point, der har til 
formål at kvalificere de studerende til selvstændigt 
at varetage erhvervsfunktioner på baggrund af 
kundskaber og metodiske færdigheder inden for de 
juridiske fagområder offentlig ret og privat ret eller 
give grundlag for videre studier. 


Jura bacheloruddannelsen indeholder to linjer: 


- Den offentligretlige linje 


Den offentligretlige linje har til formål at sætte de 
studerende i stand til selvstændigt at kunne udføre 
erhvervsfunktioner med juridisk indhold i offentlige 
virksomheder, institutioner og organisationer.  

- Den almene linje 


På uddannelsens almene linje er hovedformålet at 
kvalificere de studerende til en kandidatuddannelse 
på Syddansk Universitet (SDU). 
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Introduktion til 
uddannelsen 
Det grønlandske samfund er et retssamfund i hastig 
udvikling.


Love og regler styrer på mange måder vores 
hverdag, vores administration og vores samfund - 
og det er derfor vigtigt, at vi har personer, som kan 
både formulere og fortolke disse regler til fælles 
gavn for udviklingen.


Bacheloruddannelsen i Jura giver dig en generel 
juridisk uddannelse med fokus på netop det 
offentligretlige - og det grønlandske, som giver dig 
de fornødne kompetencer til at arbejde hos 
Grønlands Selvstyre eller kommunerne med netop 
offentligretlig lovgivning.


Uddannelsen følges tæt af både et fag- og 
aftagerpanel for at sikre dig de bedste arbejdsvilkår 
efter endt uddannelse.


