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Ny uddannelse 
- efterspurgte kompetencer i højsædet

Som en del af udviklingen  
af den nye uddannelse i  
Samfundsjura er kommuner,  
regioner og relevante 
virksomheder blevet hørt 
om deres behov for den nye 
uddannelse.

”Arbejdsgiverne er begejstrede 
ved udsigten til at få kandidater 
med juridiske kompetencer, som 
også kan tænke organisation og 
politiske processer. Det er afgø-
rende for dem at få nøglemedar-
bejdere, som ved, at man skal ind-
tænke jura i starten af en proces.”
Prodekan Bodil Damgaard 
 
 
Du kan søge ind på den nye uddannelse den 1. marts 
2023, og det første hold kandidater påbegynder studiet 
til efteråret. For at komme i betragtning skal man have 
en samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse inden 
for politik, jura, forvaltning, statskundskab eller lignende. 

Du kan læse mere om adgangskrav på  
ruc.dk/adgangskrav-samfundsjura 

http://ruc.dk/adgangskrav-samfundsjura
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Vil du skabe fremtidens  
juridiske og politiske  

løsninger på samfundets  
problemer? 
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Samfundsjura
På Samfundsjura fordyber du dig  
i forholdet mellem ret og politik  
og lærer at balancere jura og  
politikudvikling.

Du bliver en løsningsorienteret 
brobygger, som kan gribe en  
politisk idé og omsætte den til  
juridisk holdbar praksis i kom- 
muner, regioner, staten og  
erhvervslivet.

I en velfungerende demokratisk rets- og velfærdsstat har 
offentlige og private aktører behov for at trække på både 
juridiske og samfundsvidenskabelige kompetencer i 
håndteringen af sager. Manglende kendskab til juridiske 
rammer og praksisser kan føre til alvorlige politiske og 
administrative problemer. Modsat kan et for snævert fo-
kus på retlige juridiske rammer uden forståelse for politik 
føre til uhensigtsmæssige administrative løsninger.

Der er behov for moderne samfundsjurister. Samfundsju-
ra integrerer derfor jura og politikudvikling og forbereder 
dig til at varetage erhvervslivets og offentlige institutio-
ners aktuelle og voksende behov for denne type opga-
vevaretagelse.

Du lærer at skabe juridisk og politisk legitimitet. Vi udfor-
sker fagfelterne både fra et centralt og et lokalt perspek-
tiv, men også i praksis via praktik undervejs i studiet. 
Du bliver klædt på til at analysere og deltage i politik-
udvikling og policy-processer, der påvirker og regulerer 
samfundet. Du bliver i stand til at forstå samspillet mel-
lem ret, politik og styring i praksis – både i det offentlige, 
erhvervslivet samt civilsamfundet.

På studiet vil du blive præsenteret for den nyeste forsk-
ningsbaserede viden om, hvordan juridiske, politiske og 
administrative aktører, processer og institutioner påvirker 
og håndterer samfundsproblemer.

Som kandidat i Samfundsjura kan du arbejde med høj 
juridisk detaljeringsgrad og samtidig være med til at 
identificere og løse konkrete tværgående samfundsudfor-
dringer. 



6   KANDIDATUDDANNELSE I SAMFUNDSJURA

Studieforløb

Bemærk, at ovenstående er et eksempel på et anbefalet studieforløb. Kurser, projekter, praktik og meritgivende udenlands- 
ophold kan variere for den individuelle studerendes studieforløb.

1. år 2. år

1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER 4. SEMESTER

[Kursus] 

Forholdet mellem  
ret og politik

10 ECTS

Vælg A eller B 
 
 

A
[Praktik] 

Projektorienteret  
praktikforløb

30 ECTS

eller
 
 

B
[Kursus] 

Valgfri  
specialisering

10 ECTS 

og 

[Kursus] 

Valgfri  
specialisering

10 ECTS

eller 

To valgfrie  
metodekurser

10 ECTS 

og 

[Projekt]

Fagligt profilerende 
samfundsjuridisk 

projekt
10 ECTS

[Kursus] 

Samfundsjura i  
kommuner og  

regioner
10 ECTS

[Speciale]

Kandidatspeciale
30 ECTS

[Kursus] 

Ret, styring og  
politikudvikling i  
statslig praksis

10 ECTS

[Kursus] 

Juridisk  
sagsbehandling

5 ECTS

[Kursus] 

Valgfrit metodekorsus
5 ECTS

[Projekt] 

Samfundsjuridisk  
projekt med fokus  
på juridisk metode  
i policy processer

10 ECTS

[Projekt]

Projekt om  
policy & jura i  

kommunalt og  
regionalt regi

10 ECTS
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Kompetencer og færdigheder

Som færdiguddannet vil du 
arbejde med fx udvikling af 
juridisk sagsbehandlingsprak-
sis, politikudvikling og rådgiv-
ning i komplekse sager i store 
organisationer, hvis opgaver er 
betinget af juridiske rammer og 
politiske hensyn. Du vil typisk 
kunne blive ansat i ministerier, 
styrelser, regioner og kommuner, 
erhvervsliv og faglige organisa-
tioner. Uddannelsen kvalificerer 
dig også til at læse en ph.d. og 
forfølge en forskerkarriere.

 

”Det er vigtigt for os som kommune, at der kommer en 
uddannelse i samfundsjura, fordi kombinationen af 
politologi og jura i stadig højere grad er og bliver rele-
vant både for problemløsning, strategiudformning  
og politisk procesunderstøttelse.  
 
Vi skal i højere grad kunne navigere i forskellige lov-
komplekser sideløbende med, at vi håndterer politik-
udvikling i samarbejde med borgere, virksomheder og 
andre dele af den offentlige sektor i de store problem-
felter, vi arbejder med inden for fx sundhed, klima og 
den grønne omstilling.” 
 

Erik Kjærgaard Andersen, direktør i Holbæk Kommune

Du kan bidrage som løsningsorienteret bro-
bygger, når der skal findes juridisk og politisk 
holdbare løsninger

Du kombinerer viden om ledelsesmæssig og 
politisk forretnings-, institutions- og systemfor-
ståelse med juridisk viden til at løse policy-pro-
blemer på en robust måde

Du kommunikerer fagligt kompetent til forskelli-
ge målgrupper i fx politiske, professionsfaglige 
og juridiske kontekster

Du balancerer retlige hensyn med politiske, 
administrative og fagprofessionelle hensyn i 
varetagelsen af din egen rolle i policy-processer

Du indgår konstruktivt og videnstungt i agile 
teams



Du kan finde adgangskrav,  
ansøgningsfrister og øvrig  
information om Samfundsjura  
på Roskilde Universitet her:

ruc.dk/kandidat/samfundsjura

Kontakt os, hvis du har spørgsmål 
om uddannelsen:

Studie- og Karrierevejledningen 
Mail: vejledning@ruc.dk 
Telefontid: Man - fre 10.00 - 11.30 
Telefon: 4674 2424

Mere information

http://ruc.dk/kandidat/samfundsjura
mailto:vejledning%40ruc.dk?subject=

