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Forandringens vinde blæser i disse år. Det oplever vi blandt andet ved, at der i
samfundet er et stigende behov for både flere og endnu mere kvalificerede 
kandidater samtidig med, at der er et politisk ønske om, at universiteterne i 
stigende grad samarbejder med eksterne partnere. Omverdenens forventninger 
til Københavns Universitet sætter selvfølgelig sine spor i såvel universitetets 
som fakultetets strategi frem mod 2016.
 
I et gammelt kinesisk ordsprog hedder det, at når forandringens vinde blæ-
ser, bygger nogen læhegn, andre vindmøller. Ved Det Juridiske Fakultet har 
vi i fællesskab udarbejdet en strategi, som er vort bud på en driftsikker og 
moderne vindmøllepark, der kan udnytte fremtidens foranderlige vinde, 
hvad angår vores kerneydelser forskning, uddannelse og formidling samt 
den administrative understøttelse heraf. 

Strategien for Det Juridiske Fakultet er et resultat af en proces, hvor ledelse 
og medarbejdere i fællesskab har fastlagt retningen for fremtiden. 
Strategien skal gøre retningen for fakultetet synlig. Med et fælles arbejds-
grundlag for hele fakultetet kan vi skabe de resultater, som gør, at vi selv i 
forandringens vinde står stærkt fremover.

På fakultetets vegne
Henrik Dam, dekan 
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visioner:

» Styrkede forskningskompetencer

» Forskningsmiljø på højt internationalt niveau

» Bæredygtig finansiering af forskning



DEt JUrIDISKE FaKUltEt / /  strategi 2012-20166

1. styrkede forskningskompetencer
Fakultetet skal være kendetegnet 
ved levering af  forskning med inter-
national gennemslagskraft. Dette skal 
ske gennem målrettet rekruttering 
samt kompetence- og karriereudvik-
ling.

Forskere på alle stillingsniveauer 
skal tilbydes uddannelsesprogram-
mer af høj kvalitet i løbet af hele 
deres karriere på fakultetet.

Disse uddannelsesprogrammer for 
forskere skal styrke forskningskom-

petencerne inden for relevante om-
råder. 

Fakultetets forskningscentre er om-
drejningspunkt for forskeruddannelse 
og vejledning på alle niveauer.
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1.1: Fra 2013 udbyder 
alle forskningscentre 
mindst et ph.d.-kursus 
hvert år.

1.2: Fra 2013 er der 
udviklet og etableret 
et program for forsker-
uddannelse af adjunk-
ter, der integreres i 
adjunktuddannelsen.  

1.3: Fra 2013 er karriere-
udviklingsplaner og 
forskeruddannelses-
planer integreret i 
medarbejderudviklings-
samtaler med alle 
forskere. 

1.4: I 2013 er der 
udarbejdet en handle-
plan for internationalt 
samarbejde om ph.d.-
uddannelsen. 

1.5: Fra 2014 er der for 
alle forskningscentre 
udviklet og etableret 
et program for elite-
forskeruddannelse af 
lektorer og professorer.
 

Indika
torer
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2. forskningsmiljø på højt internationalt niveau 
Fakultetet ønsker at fremme et 
stærkt forskningsmiljø, der kan un-
derstøtte målet om forskning med 
international gennemslagskraft.

Som led heri anvender fakultetet 
den af samfundet fastsatte måle-
stok for forskningsproduktion; den 
bibliometriske forskningsindikator.

Fakultetet vil derfor tilstræbe, at 
forskningsmiljøets faglige styrke og 
kvalitet afspejler sig gennem publi-
kationer, der er vægtet i denne 
model.

Fakultetets forskningscentre forven-
tes at udgøre rammerne om et godt 

fagligt miljø, i hvilke forskningsar-
bejdet fremmes. Herunder ved for 
eksempel at tiltrække ekstern finan-
siering, at udvikle forskningsbaseret 
undervisning og at skabe et godt 
arbejdsmiljø.
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2.1: Fra 2013 vil fakul-
tetet styrke de bedst 
fungerende forsknings-
centre organisatorisk 
og økonomisk.

2.2: Fra 2015 er det 
årlige antal point for 
forskningspublikationer 
i niveau 2-tidsskrifter, 
ifølge den bibliometri-
ske forskningsindikator, 
steget med 50%.

2.3: I 2016 er det årlige  
antal point ifølge den 
bibliometriske forsk-
ningsindikator steget 
med 25%.

Indika
torer
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3. bæredygtig finansiering af forskning 
Fakultetet ønsker at styrke forskningen 
ved at tiltrække flere forskerlønnin-
ger og andre forskningsmidler gennem 
en bæredygtig finansiering. 

Eksterne bevillinger giver fakulte-
tets forskningsmiljøer mulighed for 
at udvikle nye forskningsprojekter 
af stor værdi for såvel grundforsk-
ningen som den anvendte forskning. 
Fakultetet ønsker derfor at fremme 
forskeres viden om og medvirken til 
at fremskaffe ekstern finansiering 
til forskningsprojekter inden for 
deres respektive fagområder.

Den nødvendige kompetenceudvik-
ling af forskere, for at sikre styrkede 
ansøgninger om ekstern finansiering,
indgår i fakultetets nye uddannelses-
programmer for forskning.

For at opnå den bedst mulige hånd-
tering af ansøgninger og bevillinger 
vil fakultetet forsat udvikle gode 
administrative procedurer på dette 
område. 

Fakultetets forskningscentre vil spil-
le en afgørende rolle i fakultetets 
målrettede indsats for at øge den 
eksterne finansiering. 
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3.2: Fra 2016 er den 
gennemsnitlige egen-
finansiering pr. ph.d.-
forløb nedsat med 10%.

 

3.3: I 2016 er den 
eksterne finansiering 
af forskningen, i form 
af aktiverede bevil-
linger, fordoblet.

3.4: I 2016 har fakul-
tetet i gennemsnit 
årligt modtaget et 
enkeltstående eksternt 
bevillingstilsagn på 
min. 3 mio. kr.

3.1: I 2015 skal forsk-
ningscentrene sikre, 
at 4 ud af 5 fastansatte 
forskere mindst én 
gang har været an-
søgere på én større 
ansøgning om en 
forskningsbevilling, 
der indeholder løn-
midler. 

Indika
torer
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forskningsbaserede 
uddannelser
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visioner:

» Kandidater, der håndterer fremtidens udfordringer

» Inspirerende og aktiverende læring

» Effektiv læring på højt niveau
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Fakultetet uddanner til et bredt og 
alsidigt arbejdsmarked inden for 
den private og offentlige sektor 
både nationalt og internationalt.

Uddannelsen skal udover forsknings-
baserede generalistkompetencer også 
give mulighed for at udvikle forsk-
ningsbaserede specialistkompetencer.

Fremtidens kandidater skal derfor 
have en forskningsbaseret uddan-
nelse, som giver dem gode analytiske 
evner, evner til at arbejde problem-
orienteret, evner til at kombinere 
juraen med andre faglige discipli-
ner, stærke samarbejdskompetencer 
og et internationalt udsyn.

Herved opnår kandidaterne kompe-
tencer til at håndtere fremtidens 
udfordringer.  

1. kandidater, der håndterer fremtidens udfordringer

1.2: I 2013 har de 
kandidatstuderende 
mulighed for at vælge 
strukturerede uddannel-
sesforløb på kandidat-
uddannelsen.  

1.3: Fra 2016 kan alle 
kandidater inddrage 
relevant viden om 
politiske, økonomiske 
og samfundsmæssige 
forhold ved løsning af 
retlige problemstillinger.

1.1: I 2012 er der 
fastlagt en handleplan 
for fremtidssikring af 
den forskningsbaserede 
uddannelse og læring 
inden for rammerne af 
2011-studieordningen.

Indika
torer
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1.4: Fra 2016 kan alle 
kandidater selvstæn-
digt igangsætte og 
gennemføre fagligt og 
tværfagligt samarbejde 
og projekter.

1.5: Fra 2016 er alle 
kandidater internatio-
nalt kompetente. 
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I et inspirerende læringsmiljø opøves 
de studerendes juridiske kompeten-
cer og evner inden for samarbejde, 
innovation, selvstændig arbejdstil-
rettelæggelse, konflikthåndtering m.v. 

læringsmiljøet skal fremme læring 
og motivere til yderligere fordybelse 
på eget initiativ.

Fakultetets uddannelser skal have en 
stærkere indre sammenhængskraft, 
således at kandidaternes kompetencer 
afspejles i læringsmål, undervisning 
og eksamen. 

Sammenhængskraften forudsætter 
dygtige undervisere og veltilrettelagt 
undervisning på højeste internatio-
nale niveau.

Uddannelsen skal endvidere være 
baseret på forskningsbaseret læring, 
der bygger på de bedste pædagogiske 
og didaktiske principper.

2. inspirerende og aktiverende læring 

2.1: I 2013 er der 
gennemført under-
søgelser af de stude-
rendes trivsel og 
læringsmæssige udbytte
af undervisningen og 
andre læringsunder-
støttende aktiviteter. 

2.2: Fra 2014 er der 
udviklet og etableret 
et program for pæda-
gogisk kompetence
udvikling for alle 
undervisere på 2011-
studieordningen.

2.3: Fra 2015 er der
stærkere sammenhæng 
mellem uddannelsernes 
kompetenceprofil, 
fagenes læringsmål, 
undervisningsaktivite-
ter og eksamener.

Indika
torer
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3. effektiv læring på højt niveau
Der stilles krav om, at fakultetet ar-
bejder for at have den bedst mulige 
gennemførselshastighed og det la-
vest mulige frafald. 

Fakultetet vil derfor uddanne kandi-
dater med et stort læringsudbytte 
til tiden. Dette har en kvalitativ og 
en tidsmæssig dimension. 

Studiet bør indrettes således, at de 
studerende har de bedste beting-
elser for at gennemføre studiet på 
normeret tid. De organisatoriske og 
læringsmæssige rammer for studiet 
skal ligeledes tilrettelægges på en 
sådan måde, at dette mål imøde-
kommes bedst muligt.

3.1: I 2014 vurderer 
en repræsentativ del 
af fakultetets deltids-
lærere og censorer, 
at de studerendes 
kompetencer er blevet 
styrket.

3.2: Fra 2016 har de 
studerende den mest 
effektive læring målt 
ved mindste frafald og 
bedste hastighed for 
gennemførsel blandt 
sammenlignelige 
samfundsvidenskabe-
lige uddannelser i 
Danmark.

3.3: Fra 2016 har de 
studerende på de 
juridiske uddannelser 
mindre frafald og 
bedre hastighed for 
gennemførsel set i 
forhold til 2006-studie-
ordningen.

Indika
torer
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kommunikation og samarbejde 
med omverdenen
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visioner:

» Målrettet kommunikation og dialog med omverdenen

» Værdifulde partnerskaber
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1. målrettet kommunikation og dialog med omverdenen 
Fakultetet skal løbende leve op til 
det omgivende samfunds forvent-
ninger om formidling af høj kvalitet. 

Fakultetet vil satse på en optimal 
kommunikation med de forskellige 
interessenter i omverdenen. På den 
måde vil forskere og undervisere 
være bedst muligt informeret om 
fagligt relevante strømninger. Sam-
tidig vil interessenter i det omgi-
vende samfund få nytte af den 
kundskab, som fakultetet kan stille 
til rådighed.

Fakultetet ønsker en opsøgende 
dialog med omverdenen både nati-
onalt og internationalt. Dette vil ske 
gennem fortsat udvikling af rele-
vante platforme.

Blandt de faste dialogpartnere ind-
går bl.a. fakultetets aftagerpanel og 
forskningscentrenes rådgivende pa-
neler, censorkorpset og det store 
antal deltidslærere. Fakultetet læg-
ger ligeledes afgørende vægt på god 
kontakt med de mange andre inte-
ressenter i det omgivende samfund.
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1.2: I 2015 viser en 
undersøgelse, at fakul-
tetets forskningscentre 
indgår aktivt i interna-
tionale netværk. 

 

1.3: I 2015 viser en 
undersøgelse, at 
fakultetets virtuelle 
platforme benyttes.

1.4: I 2016 er interessen 
for fakultetets efterud-
dannelse, målt på om-
sætning, fordoblet.

1.1: I 2012 har fakul-
tetet fastlagt en 
handleplan for kom-
munikation, dialog 
og samarbejde med 
omverdenen både 
nationalt og interna-
tionalt.

Indika
torer

DEt JUrIDISKE 
FaKUltEt
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2. værdifulde partnerskaber
Fakultetet og dets medarbejdere har 
mangfoldige berøringsflader i forhold 
til aktører i omverdenen både nationalt 
og internationalt.

Med henblik på at styrke forskning og 
uddannelse ønsker fakultetet at fast-
holde, udbygge og styrke værdifulde 
partnerskaber og vil i den forbindelse 
også være opsøgende i forhold til nye 
partnere.

Forskningsresultater skal fortsat udvikles 
i dialog med lovgivere, domstole, advo-
kater og den interesserede offentlighed. 

Samarbejdet med forskere ved andre 
fakulteter i ind- og udland skal styrkes. 

Bevillingsgivere og sponsorer skal i større 
omfang bidrage til virkeliggørelsen af 
fakultetets mål for forskning og uddan-
nelse. 

2.2: Fra 2016 har 
fakultetet oprettet 
mindst fem langvarige 
strategiske partner-
skaber med private 
virksomheder eller 
offentlige myndigheder 
om tæt forsknings-
samarbejde.

2.3: Fra 2016 har fakul-
tetet en fungerende 
erhvervsklub.

2.4: I 2016 omsætter 
fakultetet for 1 mio. kr. 
fordelt på eksterne 
partnerskaber omkring 
konferencer, processpil, 
studiestart og eventuelt 
andre forsknings- og 
uddannelsesrelaterede  
partnerskabsaktivi-
teter.  

2.1: Fra 2014 har 
fakultetet etableret de 
nødvendige partner-
skaber til fuld finansie-
ring af processpil.

Indika
torer
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administration med veldefineret 
serviceniveau
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visioner:

» Veldreven og effektiv administration 

» Enkle og klare administrative procedurer
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En veldreven administration er en 
forudsætning for et fakultet på højt 
internationalt niveau. 

administrationen er en integreret 
del af fakultetet og bistår med at 
fremme kerneydelserne uddannelse, 
forskning og formidling. Den skal 
være veldrevet for at levere det 
bedst mulige serviceniveau inden 
for de fastsatte rammer. 

administrationen skal fortsat være 
blandt de mest effektive på Køben-
havns Universitet og i den samlede  
sektor. Derudover skal administrationen 
understøtte en omkostningseffektiv 
aktivitets- og ressourcestyring baseret 
på flerårsplanlægning for hele fakul-
tetet.

administrationen skal være kende-
tegnet ved stærkt samarbejde og 
vidensdeling i og på tværs af teams, 
således at der kan skabes sammen-
hængende og helhedsorienterede 
løsninger.
  

  

1. veldreven og effektiv administration

1.1: Fra 2012 er admi-
nistrationen fortsat en 
effektiv administration 
målt på Københavns 
Universitets relevante 
økonomiske nøgletal.

1.2: Fra 2012 leverer 
administrationen et 
retvisende budget 
målt ved Københavns 
Universitets relevante 
økonomiske nøgletal.

1.3: Fra 2016 er 
administrationens 
effektivitet, målt ved 
forholdet mellem 
StÅ-produktion og 
administrative årsværk, 
den bedste inden for 
sektoren.

Indika
torer
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2. enkle og klare administrative procedurer
Fakultetets administration skal være 
kendetegnet ved enkle og klare 
procedurer og den bedst mulige ud-
nyttelse af Københavns Universitets 
standardsystemer. 

Fakultetets ydelser skal blandt andet 
kommunikeres i et servicekatalog. 
Servicekataloget skal understøtte 
interaktionen mellem VIP og taP 
med henblik på at sikre en enkel og 
klar opgaveløsning. 

administrationen bidrager til, at 
den interne kommunikation funge-
rer tilfredsstillende. Det skal ske ved 
at understøtte brugen af de fælles 
it-kommunikative standardsystemer. 
Der er fokus på, at også ikke-dansk-
talende medarbejdere har adgang 
til relevant information.

2.2: Fra 2013 er 
væsentlige opgaver 
med VIP/taP inter-
aktion beskrevet i et 
servicekatalog.

2.3: I 2014 viser en 
undersøgelse at op-
gavefordelingen 
mellem taP og VIP er 
veldefineret, og at 
samarbejdet er optimalt.

2.4: Fra 2016 sker 
hovedparten af den 
skriftlige kommunikation 
inden for rammerne af 
de fælles it-kommunika-
tive standardsystemer 
på Københavns 
Universitet såsom 
Outlook og
intranettet.

2.1: I 2012 er der lavet 
en handleplan for hvil-
ken kommunikation, 
der skal være på dansk 
og/eller engelsk.

Indika
torer
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godt arbejds- og studiemiljø
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visioner:

» Udviklende arbejdsmiljø

» Inspirerende studiemiljø
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1. udviklende arbejdsmiljø
Et udviklende og inkluderende ar-
bejdsmiljø med respekt for faglig-
hed og samarbejde giver arbejds-
glæde. 

arbejdsglæden er nødvendig i en 
travl hverdag for en organisation, 
der til stadighed forandrer sig for 
forsat at være et fakultet på højt 
internationalt niveau.

arbejdsglæden skal kunne måles så-
vel ved arbejdspladsvurderinger som 
i dagligdagen i form af lavere perso-
naleomsætning og mindre fravær. 

Det kræver synlig og nær ledelse 
samt en fælles indsats af ledelse og 
medarbejdere med fokus på mundt-
lig og uformel kommunikation. I en 
travl hverdag skal der løbende være 
fokus på forebyggelse af stress i for-
hold til alle medarbejdergrupper.

Medarbejderne skal desuden have 
gode muligheder for kompetence-
udvikling.

Endelig skal der frem mod 2016 ar-
bejdes løbende på at forbedre med-
bestemmelsen og medinddragelsen 
i forandringsprocesser på fakultetet.

1.2: Fra 2013 skal der 
være udviklet og 
implementeret en 
handleplan for inte-
gration af nye medar-
bejdere. 

1.3: Fra 2013 er såvel 
korttidssygefraværet 
som langtidssygefra-
været under gennem-
snittet i staten.

1.1: I 2012 implemen-
terer fakultetet en ny 
strategi for kommuni-
kation mellem ledere 
og medarbejdere.

Indika
torer
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1.4: I 2014 er 2. fase af 
Københavns Universitets
lederevaluering og leder-
udvikling af samtlige 
ledere på fakultetet 
gennemført.

1.5: I 2015 er svarpro-
centen ved arbejds-
pladsvurderingen min. 
75%, og resultaterne 
er i den bedste tredje-
del i forhold til sam-
menlignelige grupper.
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2. inspirerende studiemiljø
Et inspirerende studiemiljø under-
støtter fakultetets ambitioner om at 
uddanne bachelorer og kandidater 
med størst mulig læringsudbytte. 

De studerende skal have lyst til at 
komme på fakultetet og fordybe sig 
i deres studier. 

Fakultetet vil forbedre studiestarten 
samt det faglige fællesskab blandt 
de studerende for eksempel gen-
nem brugen af studiegrupper og 
aktiverende undervisning af de stu-
derende. 

Fakultetet vil til stadighed forsøge 
at udnytte de fysiske rammer så 
godt som muligt. Dette indebærer 
for eksempel, at fakultetet vil ar-

bejde på at optimere antallet af 
læse- og gruppearbejdspladser samt 
funktionaliteten af it-løsninger. 

ligeledes vil fakultetet forsat bakke 
op om studenterdrevne sociale ini-
tiativer.
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2.2: Fra studiestart 
2013 er alle undervis-
ningslokaler indrettet 
til at imødekomme 
fleksible undervis-
ningsformer.

2.3: I 2014 vurderer 
mindst 75% af de nye 
studerende, at studie-
starten har rustet dem 
til at begynde på studiet. 

2.4: I 2016 vurderer 
mindst 75% af de 
bachelorstuderende på 
2011-studieordningen i 
undervisningsmiljø-
vurderingen, at de er 
en del af det faglige 
og sociale fællesskab 
på studiet. 

2.1: I 2013 angiver 
mindst 2 ud af 3 
holdrepræsentanter 
tilfredshed med det 
faglige fællesskab på 
holdet og i studiegrup-
pen samt med udbyttet 
af den studenteraktive-
rende undervisning.

Indika
torer
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1. et internationalt kompetent fakultet
Fakultetet og juraen befinder sig i 
en national og international virke-
lighed og skal derfor være godt rustet
til globaliseringen.

Dette forudsætter en sammenhæng-
ende handleplan for, hvorledes der 
inden for alle områder; uddannelse, 
forskning, formidling, administration 
og arbejds- og studiemiljø udvikles 
kompetencer til at håndtere den 
kompleksitet, som følger med at 
skulle agere både lokalt, nationalt 
og internationalt. 

1.1: I 2012 skal der være 
fastlagt en sammen-
hængende handlingsplan 
for udvikling af inter-
nationale kompetencer
i forhold til uddannelserne, 
forskningen, formidlingen, 
administrationen og 
arbejds- og studie-
miljøet.

1.2: I 2012 er der fast-
lagt et udgangspunkt 
med henblik på at må-
le styrkelsen af de inter-
nationale kompetencer.

 

1.3: I 2016 viser en 
måling, at de interna-
tionale kompetencer er 
blevet styrket i forhold 
til udgangspunktet som 
fastlagt i 2012.

Indika
torer
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