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1. Studieordningens hjemmel m.v. 

Denne studieordning er udstedt med hjemmel i inatsisartutlov nr. 14 af 12. juni 2019 om videregående 

uddannelser, hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer 

ved Ilisimatusarfik, hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden 

bedømmelse samt almindelige anstaltsbetragtningsprincipper. 

Studieordningen supplerer bl.a. de angivne forskrifter. 

2. Uddannelsens betegnelse og titel 

Uddannelsens betegnelse er bacheloruddannelsen i jura. Uddannelsens betegnelse på grønlandsk er 

inatsisilerinermi bachelorinngorniarneq. Uddannelsens betegnelse på engelsk er the Bachelor of Laws 

Program. 

Gennemført uddannelse giver ret til at betegne sig bachelor i jura/baccalaureus juris, på grønlandsk 

inatsisilerinermi bachelori og på engelsk Bachelor of Laws/legum baccalaureus (LL.B.). 

3. Uddannelsens formål og læringsudbytte 

3.1. Formål 

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. 

3.2. Læringsudbytte 

Uddannelsens mål for læringsudbytte er følgende bl.a.: 

Viden om 

- Forskningsbaseret teori, metode og praksis, der knytter sig til den juridiske videnskab og til dels 

andre tilgrænsende videnskabelige områder. 

- Juridisk informations- og litteratursøgning. 

- Retssystemets opbygning og funktion. 

- Juraens etiske og moralske problemstillinger. 

 

Færdigheder i at 

- Anvende den juridiske metode til at identificere, analysere og afdække gældende ret, herunder 

argumentere for forskellige juridiske løsninger og træffe et begrundet valg mellem disse. 
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- Konstruere og dekonstruere juridiske argumenter bl.a. i lyset af rettens historiske og aktuelle 

samfundsmæssige kontekst. 

- Rådgive om retlige problemstillinger, herunder formulere og formidle juridiske problemstillinger og 

løsninger til såvel jurister som ikke-jurister. 

 

Kompetencer til at 

- Løse juridiske spørgsmål ved brug af juridisk teori og metode, herunder overskue komplekse 

regelsæt og deres placering i retssystemet. 

- Inddrage juraens samfundsmæssige rolle og tilstræbe at forebygge konflikter i løsningen af juridiske 

problemstillinger. 

- Kommunikere og formidle retlige problemstillinger og løsninger præcist og målrettet både skriftligt 

og mundtligt til såvel jurister som ikke-jurister. 

- Planlægge, håndtere og styre juridiske arbejdsopgaver samt medvirke til at formulere konkrete 

løsningsforslag inden for en given tidsramme. 

- I faglige og tværfaglige sammenhænge at bidrage til forståelsen og udviklingen af juridiske 

grønlandske begreber og dermed et grønlandsk juridisk skriftsprog. 

 

4. Ansøgning om optagelse samt adgangs- og optagelsesregler 

4.1. Ansøgning samt adgangsregler (adgangskrav) 

Ansøgningsfristen for optagelse på bacheloruddannelsen i jura er den 1. marts med studiestart den 1. 

september samme år. 

Adgang til bacheloruddannelsen i jura forudsætter – ud over en gymnasial uddannelse med et 

eksamenskaraktergennemsnit på mindst C (7) – opfyldelse af følgende krav:  

Fag Niveau Karakter 

Grønlandsk A C (7) (gns. af alle karakterer) 

Dansk A C (7) (gns. af alle karakterer) 

Engelsk B E (2) (gns. af alle karakterer) 

 

Universitetet kan tillade ansøgere at søge optagelse på et andet grundlag end de forudsatte adgangskrav, 

hvis ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og universitetet skønner, at 

ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen. 

4.2. Optagelsesregler 

Er der flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, optages ansøgere ud fra universitetets samlede 

vurdering af ansøgernes kvalifikationer, herunder i særdeleshed primært ansøgernes 

eksamenskaraktergennemsnit på den gymnasiale uddannelse, sekundært ansøgernes grønlandsk- og 

danskkundskaber samt tertiært ansøgernes realkompetencer. 

5. Uddannelsens opbygning m.v. 

5.1. Opbygning 

Bacheloruddannelsen i jura er fagmæssigt opbygget efter nedenstående plan.  

Semester Fag ECTS 

1. semester Retshistorie, retssociologi og retsfilosofi 
15 ECTS 

Juridisk metode 
5 ECTS 

Formueret 
10 ECTS 

 
30 
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2. semester Forfatnings- og selvstyreret 
15 ECTS 

Familie- og arveret 
10 ECTS 

EU-ret 
5 ECTS 

 
30 

3. semester Folkeret 
5 ECTS 

Menneskerettigheder 
5 ECTS 

Kriminalret og -proces 
15 ECTS 

Civilproces 
5 ECTS 

 
30 

4. semester Obligationsret 
10 ECTS 

Arctic Law 
5 ECTS 

Forvaltningsret 1 
10 ECTS 

Selskabsret 
5 ECTS 

 
30 

5. semester Forvaltningsret 2 
10 ECTS 

Offentlig ansættelsesret 
10 ECTS 

Kommunalret 
10 ECTS 

 
30 

6. semester Bevillingsret 
5 ECTS 

Lovteknik 
5 ECTS 

Bachelorprojekt 
20 ECTS 

 
30 

 

5.2. Fag- og prøvebeskrivelser 

Den nærmere beskrivelse af de enkelte fag med formål, indhold, læringsmål og eventuelle forudsætninger 

for deltagelse samt fagenes prøveformer (fag- og prøvebeskrivelserne) fremgår af bilaget til denne 

studieordning. 

[Fag- og prøvebeskrivelserne foreligger først medio/ultimo 2021.] 

5.3. Udskiftning af fag med henblik på adgang til en kandidatuddannelse i jura 

Fagene offentlig ansættelsesret, bevillingsret, lovteknik samt 5 ECTS-point af bachelorprojektet, dog i alt 

maksimum 15 ECTS-point, kan efter ansøgning udskiftes med fag, der er nødvendige for at opnå fuldt eller 

delvist adgangsgrundlag til en kandidatuddannelse i jura. 

Undervisning og udprøvning i indskiftede fag udbydes normalt ikke af Ilisimatusarfik – Grønlands 

Universitet, men må gennemføres ved anden uddannelsesinstitution. Prøveresultatet af et indskiftet fag 

overføres til eksamensbeviset. 

5.4. Udregning af eksamensgennemsnit 

Samtlige karakterer indgår i eksamensresultatet (eksamensgennemsnittet), idet den enkelte karakter 

vægtes i forhold til fagets ECTS-normering. Karakteren i bachelorprojektet vægtes i forhold til en 15 ECTS-

normering. 

6. Gennemførelsestid 

Uddannelsen skal være gennemført inden for seks år fra optagelsen – beregnet fra 1. september i 

optagelsesåret. Hvis den studerende ikke har afsluttet uddannelsen, dvs. gennemført de prøver, der indgår 

i uddannelsen, inden for den fastsatte tidsfrist, udmeldes den studerende af uddannelsen. Udmeldelsen 

effektueres, uanset hvilke og hvor mange fag den studerende måtte mangle, og uanset om alle prøveforsøg 

er forbrugt inden for den fastsatte studietid. 

7. Dispensationer og merit 

Universitetet kan dispensere fra de regler i denne studieordning, der alene er fastsat af universitetet, hvis 

der foreligger usædvanlige forhold. 

Universitetet kan i overensstemmelse med § 29 i hjemmestyrets bekendtgørelse om uddannelser og 

eksaminer ved Ilisimatusarfik meddele merit. 

8. Ikrafttrædelse m.v. 

8.1. Ikrafttrædelse og overførsel 

Studieordningen træder i kraft den 1. september 2021 og har virkning for studerende, der bliver meddelt 

optagelse på bacheloruddannelsen i jura i 2021 og senere. 
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Studerende, der er omfattet af prøvestudieordningen for bacheloruddannelsen i jura (med senere tillæg), 

som godkendt af rektor den 19. juni 2019, har ret til at blive overført til nærværende studieordning. 

8.2. Prøvestudieordningen 

Tidsbegrænsningen på to år for prøvestudieordningen for bacheloruddannelsen i jura (med senere tillæg), 

som godkendt af rektor den 19. juni 2019, jf. dennes præambeltekst, ophæves. 

Der udbydes sidste gang undervisning i fag, der er omfattet af prøvestudieordningen, i følgende perioder: 

Fag på 1. semester: efterårssemesteret 2020, fag på 2. semester: forårssemesteret 2021, fag på 3. 

semester: efterårssemesteret 2021, fag på 4. semester: forårssemesteret 2022, fag på 5. semester: 

efterårssemesteret 2022, fag på 6. semester: forårssemesteret 2023. 

Der udbydes sidste gang prøver i fag, der er omfattet af prøvestudieordningen, i forårssemesteret 2024. 

 

 

 

Godkendt den 27. januar 2021 i overensstemmelse med proceduren i § 15, stk. 2, nr. 4, i inatsisartutlov nr. 

12 af 12. juni 2019 om Ilisimatusarfik 

 

Gitte Adler Reimer 

Rektor 

/ Anders Jørgensen 


