
K Ø B E N H A V N S U N I V E R S IT ET  
 

 

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S IT ET UMV-handleplaner 2019 for Det Juridiske Fakultet 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

UMV-handleplaner for Det Juridiske Fakultet 
 

Handleplan 3: Faglige forventninger 
 

 
 

Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

3.1 : Det kan opleves som et pres at skulle være engageret for at deltage 

i arrangementer 

3.2 : Der opleves et stærkt narrativ om den ’rigtige’ karriere på JUR, 

hvilket er medvirkende til at presse og stresse de studerende 

3.3 : Flere studerende føler sig ensomme på studiet 

3.4: Flere studerende føler sig stressede på studiet 

3.5: Flere studerende føler sig stressede på studiet, hvilket blandt andet 

tilskrives usikkerhed om forventninger i forbindelse med forskellige 

undervisningsformer, herunder den casebaserede undervisning 

Formål Vi vil arbejde for at færre studerende oplever ensomhed og stress, at vi 

har et inkluderende og imødekommende studie- og undervisningsmiljø, 

med tydelig forventningsafstemning 

3.1:Udvikle flere uforpligtende sociale arrangementer 
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 3.2 : Imødegå pres ift karakterer og CV - og karrieremuligheder. 

Etablere modfortælling til det stærke karrierenarrativ 

 

3.3 : Studiegrupper som middel til at imødegå ensomhed 

3.4: Stresshåndtering gennem redskaber som mindfulness 

3.5: Tydeliggørelse af undervisningsformer og forventninger der 

knytter sig hertil 

Evt. sted 

(f.eks. lokale/bygning) 

 

Indsats/løsning 3.1 : JUR for alle 

 
Udvikle arrangementer på fakultetet, der i højere grad indbyder til 

uforpligtende deltagelse; som inviterer ind. Udvikle traditioner, 

spilleeftermiddage, juleklip, petanque, … Øget brug af de fysiske 

rammer, Sdr. Campus har, herunder atriet. Studenterorganisationer vil 

spille en central rolle. 

 

3.2 : Jur for alle 

 
Flere forskelligartede karrierearrangementer, særligt gennem KA'en, 

hvor de "typiske atypiske" får en større stemme. Anvende dimittender, 

skæve karriereveje, middelkarakterer med karrierer, osv. 

 

3.3 : Studiegrupper 

 
Studiegrupper er en stærk faktor i bekæmpelsen af ensomhed på studiet. 

Arbejdet i studiegrupper hænger tæt sammen med studieordningen fra 

2011, der introducerede casebaseret undervisning, med gruppearbejde 

som centralt element. Vi vil arbejde med at styrke arbejdet i 

studiegrupper, herunder at undervisningsformerne understøtter arbejdet 

i studiegrupper, også på KA'en. 
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 3.4 : Mindfulness 

 
Etablering af mindfulness-forløb, evt. i samarbejde med andre 

fakulteter og i samarbejde med studenterorganisationer, f.eks. 

Pusterummet. 

 

3.5 : Revitalisering af STO11 

 
Der er behov for at revitalisere tankerne bag studieordningen fra 2011 

og tydeliggøre formålet med den. Dette arbejde vil foregå i.f.t. 

studerende og i.f.t. videnskabeligt personale. Arbejdet vil blive funderet 

i den faglige ledelse og studienævn og bl.a. inkludere gruppevejledere. 

Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

3.1 De studerende give udtryk for, at de er usikre på de faglige 

forventninger og sammhænge mellem fagene på studiet 

3.2 De studerende udtrykker usikkerhed om forventingerne til 

eksamen, hvilket forstærkes af at der ikke altid opleves en 

sammenhæng mellem undervisning og eksamen. 

 

3.3 De studerende udtrykker usikkerhed om hvilke krav der stilles ved 

de enkelte eksamensformer 

 

3.4 De studerende udtrykker usikkerhed om, hvad der fagligt er 

centralt i de enkelte fag, og undervisningen lægger op til en bestemt 

læringsform, som ikke passer alle studerende 

 

Formål Vi ønsker at tydeliggøre sammenhængen i uddannelserne, samt krav 

og forventninger til de studerende i forbindelse med undervisning og 

eksamen 

3.1 Tydeliggøre sammenhængen i uddannelsen 

 
3.2 Efterse og tydeliggøre sammenhæng mellem undervisning og 

eksamensform 
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 3.3 Tydeliggøre kravene i de enkelte eksamensformer og forventninger 

til de studerende 

 

3.4 Muliggøre flere adgange til læring i tilknytning til undervisningen 

Evt. sted 

(f.eks. lokale/bygning) 

 

Indsats/løsning 3.1 Progressionsvideoer 

 
Udarbejdelse af 'progressionsvideoer'. I første omgang på de 

obligatoriske fag på bacheloruddannelsen. For hvert fag produceres en 

video, hvor sammenhængen til uddannelsens øvrige fag tydeliggøres 

 

3.2 Eksamenseftersyn 

 
Opfølgning på studieordningsarbejdet, i forhold til hvordan de enkelte 

eksamensformer udprøver det, man ønsker at opnå med 

undervisningen og faget. 

 

3.3 Eksamensforventninger 

 
Eksamenskataloget kan suppleres med beskrivelser af, hvordan de 

enkelte eksamensformer konkret foregår og hvad der forventes. I form 

af videoer, hvor administrationen tydeliggør formelle krav og former, 

undervisere fortæller om deres forventninger, og studerende om deres 

oplevelser. Det kan blandt andet være i form af eksamensskuespil. 

Derudover eventuelt seminarer/workshops med ældre studerende, 

specialeworkshop med tidligere studerende. 

 

3.4 Digital undervisningsunderstøttelse 

 
Produktion af videoer, hvor centrale begreber gennemgås. I første 

omgang   produceres   videoer   på   de   obligatoriske   bachelor-fag. 

Undersøge øvrige  muligheder for at anvende digitale  værktøjer til  at 
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 understøtte muligheden for at høre/se stoffet igen eller på en anden 

måde, f.eks. anvendelse af podcasts 

Tidsplan/milepæle 3.1: 

 
E19: Der er udviklet koncept for progressionsvideoer på de 

 obligatoriske bachelor-fag 

 
F20: De første progressionsvideoer er produceret for minimum to 

 obligatoriske bachelor-fag 

 
E20: Yderligere fire videoer er produceret 

 
3.2: 

 
F20: De to studienævn har påbegyndt drøftelser om sammenhængen 

 mellem undervisning og eksamensform 

 
E20: Der er truffet beslutning om eventuelle ændringer i undervisning 

 og/eller eksamen på relevant fag 

 
F21: Besluttede ændringer implementeres 

 
3.3: 

 
F20: Uddannelsesservice har påbegyndt arbejdet med at udbygge 

 eksamenskataloget med beskrivelse af de enkelte eksamensformer. 

 
E20: Der er udviklet koncept for videoer og produktion er påbegyndt 

 
F21: Videoer er produceret, det er besluttet om der skal igangsættes 

 yderligere tiltag 

 
3.4: 

 
E19: Der er udviklet koncept for videoerne og videoer for det første 

 fag er produceret 
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 F20: Der er produceret videoer for yderligere tre obligatoriske 

bachelor-fag 

 

E20: Der er produceret videoer for yderligere tre fag 

 
F21: Der er produceret videoer for yderligere tre fag og det besluttet 

om der skal udvikles yderligere understøttende værktøjer 

E21: Der er produceret videoer for alle obligatoriske bachelor-fag og 

produktion af yderligere værktøjer er påbegyndt 

Mål/ 

Succeskriterium 

3.1 : De studerende oplever tydeligere sammenhæng i uddannelsen 

 
3.2 : De studerende oplever større sammenhæng mellem 

undervisnings- og eksamensformer 

3.3 : De studerende oplever i højere grad at de ved hvad der forventes 

til eksamen 

 

3.4 : Der er udviklet supplerende undervisningsformer 

Ansvarshavende Kristian Lauta 

Tovholder Tina Futtrup Borg 

Ressourcer US 

 

 

Opfølgning 

 
Ansvarlig for opfølgning Kristian Lauta 

Hvordan følges der op?  

Tidplan for opfølgning  

 

 


