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velkommen til åbent hus
Velkommen til dit Åbent Hus
Vi har lavet et program, hvor du kan blive klogere på, hvad det vil sige at læse
jura på Københavns Universitet. Planlæg dit besøg og få mest muligt ud af dit
Åbent Hus.
Hvilke spørgsmål vil jeg gerne have svar på i løbet af mit besøg?

Hvilke oplæg vil jeg gerne deltage i - og i hvilken rækkefølge:

Bliv klogere på KU
Bliv studerende
KUstudieliv

Har du spørgsmål om
ansøgning og optagelse?

KUkarriere

Kontakt Vejledning & Optagelse

Studier.ku.dk

E-mail: optagelse@ku.dk
Tlf.: 35 32 29 29

program
Ansøgning og optagelse: Hvad er vejen frem?
v/ studievejledere fra Vejledning og Optagelse
Hør om ansøgning og optagelse på Københavns Universitets uddannelser.
Lokale i atriet under den store trappe
Gentages kl. 14:10 og 16:00
Spørg om optagelse
v/ studievejledere fra Vejledning og Optagelse
Er du i tvivl om, du skal søge i kvote 1 eller 2? Hvor du finder relevant information
om optagelse og uddannelse? Få vejledning og lyt med på hinandens spørgsmål.
Lokale i atriet under den store trappe
Starter både kl.: 14:35, 15.10, 16.25 og 17:00
Studiets opbygning, undervisning og forventninger
v/ underviser og studie- og karrierevejleder på jura
Få bl.a. svar på: ”Hvordan foregår undervisningen?”, ”Hvilke fag har du på 1.år?”,
”Hvordan er undervisningen tilrettelagt?”, ”Hvilke faglige forventninger har
underviserne?” og ”Kan man komme til udlandet i løbet af jurauddannelsen?”
Lokale 9A.1.01 (gul trappeopgang, 1. sal)
Gentages kl.: 15:00 og 17:00
Hvordan løser du problemer med juridisk metode?
v/ underviser på jurauddannelsen
Få et indblik i, hvordan du som jurastuderende arbejder med cases i undervisningen
og sætter samfundets problemstillinger i et juridisk perspektiv.
Lokale 8A.0.57 i atriet
Gentages kl.: 14:00 og 15:00
Jurastudiet med studerendes øjne
v/ jurastuderende
Få et indblik i de studerendes overvejelser før de besluttede sig for at læse jura samt
i hverdagen på uddannelsen, og hvordan studiet lever op til deres forventninger.
Lokale 9A.1.01 (gul trappeopgang, 1. sal)
Gentages kl.: 14:00 og 16:00
Karriereveje med jura
v/ studie- og karrierevejleder på jura
Hvilke døre åbner jurauddannelsen, og hvor kan du søge job efter endt uddannelse?
Lokale 8A.0.57 i atriet
Gantages kl.: 16:00 og 17:00

Dagen igennem:
Mød studerende og studie- og karrierevejledere
I atriet (bygning 8A, stuen) kan du stille spørgsmål til jurastuderende og
studie- og karrierevejledere. Vi anbefaler at høre oplæg, inden du besøger
atriet - og også gerne stille spørgsmål under oplæggene.
Kig forbi i atriet kl. 14:30 - 18:00
Mød ParaKaffen og Torsdag§kaféen
Mærk studielivet! De studenterdrevne caféer ParaKaffen og Torsdag§kaféen
holder åbent. Hold en hyggelig pause i Åbent Hus og køb en kop kaffe eller
et stykke kage. Bøg dem i deres lokaler i bygning 6B på 2. sal (benyt gul
trappeopgang)
Åben mellem kl. 14:30 - 18:00
Støtte og hjælp under din uddannelse
Har du læse- og skrivevanskeligheder, problemer med struktur og planlægning
eller har du en fysisk lidelse?
•
•

Mød en SPS-vejleder og få en snak om dine muligheder for støtte. SPSvejlederen står i en bod på torvet lige inden for indgangen til Karen
Blixens Plads 8, bygning 13A
Læs mere om dine muligheder for støtte på www.studier.ku.dk/
funktionsnedsat

tag åbent hus med hjem!
Efter Åbent Hus kan du stadig have spørgsmål, du skal have afklaret. Før du
træffer dit valg og sender din ansøgning, så overvej:
•
•
•

Hvordan arbejder du på studiet? Skal du arbejde meget selvstændigt eller
sammen med andre? Både i og udenfor undervinsingen.
Hvordan er det faglige niveau og forventningerne til dig?
Hvor stor er læsemængden?

Brug for hjælp i dit studievalg?
Få svar på dine spørgsmål om jura på www.studier.ku.dk/bachelor/jura. Du er
også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen på jura på telefon
35 32 35 10 eller studiekontakt@jur.ku.dk
Hos Vejledning & Optagelse på Københavns Universitet kan du få vejledning til
din kvote 1 eller kvote 2 ansøgning. Du kan deltage i workshops om kvote 2. Læs
mere på www.studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/.

