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Leder af Justitia Akademi (Akademi for jurastuderende) - IKKE 

fuldtidsstilling 

Brænder du for retssikkerhed og grundlæggende menneskerettigheder? Vil du give kommende 

jurister et bredere udsyn? Og har du et godt netværk inden for det politiske, journalistiske eller 

juridiske faglige miljø? Så har du nu muligheden for at blive den ledende drivkraft bag Justitias 

Akademi for jurastuderende. Stillingen er ikke en fuldtidsstilling og kan varetages ved siden af et 

fuldtidsjob. 

Den kommende leder af Justitia Akademi skal være selvstændig og initiativrig og have interesse for 

retssikkerhed, demokrati og menneskerettigheder samt en veludviklet sans for undervisning af 

jurastuderende. 

Justitia Akademi er et velrenommeret tilbud til jurastuderende på kandidatuddannelsen fra alle 

landets universiteter. Akademiet består af et forårs- og et efterårshold, hvor hvert hold svarer til ét 

semester bestående af seks kursusdage samt et sommerkursus på tre dage. Kurserne afholdes i 

weekenderne og sommerkurset inden studiestart og efter eksamensperiode, så kurset ikke forstyrrer 

de studerendes almindelige undervisning. Hvert hold består af 25 studerende fra alle landets 

juridiske kandidatuddannelser.  

Justitia Akademi skal  

• Give de studerende på jurastudiet faglig indsigt i og forståelse for demokratiets 

grundpiller: frihedsrettigheder, demokrati og retssikkerhed. 

• Ruste de studerende til aktivt at kunne forholde sig til og debattere, hvilke konsekvenser 

den nationale og internationale udvikling har for demokratiet, frihedsrettigheder og 

retssikkerhed. 

• Sikre at retssikkerhed bliver en del af uddannede jurister og advokaters DNA 

• Skabe et netværk for studerende med særlig interesse for disse temaer. 

Akademiet blev stiftet i 2018. Siden opstart har fire hold (100 studerende) gennemført kursusforløbet. 

Du kan læse mere om akademiet, optagelsesprocessen og se programmet for de tidligere årgange 

på akademiets hjemmeside www.justitiaakademi.dk.  

Justitia Akademiet er forankret i den uafhængige juridiske tænketank Justitia. Som leder af 

Akademiet vil du have ansvaret for:  

• Planlægningen af kurserne – herunder det faglige indhold, udvælgelse og kontakt med 

oplægsholdere, fremskaffelse af undervisningsmateriale mv.  

• Kommunikation med de studerende – i samarbejde med Justitias kommunikationsteam 

og en kursuskoordinator fra Danske Advokater, hvor kurserne afholdes. 

http://www.justitiaakademi.dk/
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• Rekruttering af studerende – herunder opslag, modtagelse af ansøgninger og udvælgelse 

– i samarbejde med Justitias kommunikationsteam. 

• Afvikling af selve kursusdagene. 

Som projektleder forventer vi: 

• At du har en samfundsvidenskabelig, juridisk eller journalistisk baggrund og kendskab til 

de emneområder Justitia Akademi underviser i.  

• At du vil bruge gennemsnitligt ca. 10-15 timer ugentligt på Akademiet. Tidsforbruget er 

primært i forhold til planlægningen af undervisningen samt afholdelse af kurserne. Der 

vil særligt være arbejde op til og i de 6 weekender samt sommerskolen. Det vil være 

muligt at varetage stillingen ved siden af et fuldtidsjob.  

• Det er en fordel men ikke et krav, at du har et bredt netværk inden for det retspolitiske, 

journalistiske og juridiske fagmiljø, som kan medvirke til et højt niveau af oplægsholdere, 

debatter og indslag.  

• Du interesserer dig for og følger med i samfundsdebatten. 

• Det er en fordel men ikke et krav, at du selv har undervisningserfaring.  

Send en motiveret ansøgning til Justitia, info@justitia-int.org, vedlagt CV og tidligere udtalelser mv. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte direktør i Justitia, Jacob Mchangama på 

telefon 24664220. Ansøgningsfrist hurtigst muligt og senest d. 25. oktober 2020. 

 

Erfaringer fra de tre første hold 
Svar fra de første 75 studerende der har gennemført akademiet: 

 
58 ud af 75 studerede har besvaret evalueringsskemaet 

 

Gennemførslen af de tre første hold på Justitia Akademi er forløbet meget succesfuldt. De 75 

studerende har været meget begejstrede for både format og indhold:  
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“At deltage i Justitia Akademi har været en af de mest givende og interessante forløb under hele mit 

studieforløb. Jeg har kun ros til overs, og jeg kan varmt anbefale det!”  

Studerende fra efterårsholdet 2018 

 

 

”Højt fagligt niveau og meget spændende oplægsholdere. Uanset om man interesserer sig for emnerne i 

forvejen eller ej, vil man med garanti gå fra akademiet med en større og mere nuanceret viden om den 

danske forvaltning, menneskeretslige problemstillinger og udfordringerne ved at få det til at fungere i 

praksis. 

Studerende fra forårsårsholdet 2019 

 

 

 

 
"Justitia Akademi har været en øjenåbnende, lærerig og social oplevelse. Den teoretiske viden fra 

jurastudiet er blevet koblet sammen med praktiske erfaringer fra førende forskere og eksperter, der har 

stillet skarpt på aktulle retssikkerhedsmæssige problemstillinger indenfor deres juridiske område. 

Derudover har jeg mødt en masse spændende jurastuderende fra hele landet, der deler samme 

engagement for at retssikkerhed, demokrati og rettigheder. Justitia Akademi er anbefalelsesværdigt for 

alle kommende jurister, der vil skærpe sine debatevner, kritisk tænkning, udvide den juridiske horisont 

og blive klogere på aktuelle retssikkerhedsproblemstillinger indenfor forskellige områder i det danske 

samfund." 

Studerende fra efterårsholdet 2019 

 

 

Om de studerende  

Justitia Akademi har indtil videre kørt fire semestre og dermed er 100 studerende blevet optaget 

og 75 studerende har været igennem akademiforløbet. Grundet Corona-krisen nåede forårsholdet 

2020 kun at deltage på den første weekend. De sidste to weekender er blevet udskudt til efteråret 

2020.  Interessen har været stor, ansøgningerne mange og ansøgningsfeltet utrolig stærkt. Det har 

derfor været mulig at sammensætte hold med de skarpeste, mest samfundsengagerede og kritiske 

jurastuderende fra alle landets juridiske kandidatuddannelser.  

 

De studerende ligger karaktermæssigt i top. De 100 jurastuderende har et samlet 

karaktergennemsnit fra deres bacheloruddannelse, som placerer Justitia Akademis deltagere blandt 

de 10 % med højeste karakterer, baseret på karakterstatistikken fra sidste eksamenstermin ved 

Københavns Universitet. 

  

De studerende er ligeledes blevet optaget på baggrund af deres praktiske erfaring fra nogle af de 

instanser i vores samfund, som har den mest direkte indvirkning på graden af retssikkerhed og 

frihedsrettighedernes tilstand. Når de studerende inddrager deres egen viden og erfaringer på 

Justitia Akademi, er det med til at højne og kvalificere debatterne og undervisningen. De 
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studerende har haft praktisk erfaring fra bl.a. politi- og anklagemyndighed, de store advokathuse, 

domstolene, ombudsmanden, politiske partier, ministerielle departementer, udenrigstjenesten, 

NGO'er og retshjælpsorganisationer.  

 

Uddrag af oplægsholdere 

Vi har igennem de sidste fire semestre haft over 90 forskellige oplægsholdere. Her følger et udpluk: 

Jurister 

• Andrew Hjuler Chrichton, generalssekretær i Advokatsamfundet 

• Bent Isager-Nielsen, tidl. chef for Rigspolitiets rejsehold 

• Børge Dahl, fhv. præsident for Højesteret 

• Charlotte Jepsen, direktør FSR 

• Christian Hesthaven, departementschef, Udlændinge- og Integrationsministeriet  

• Christian Lundblad, Retspræsident, Retten på Frederiksberg 

• Christian Svanberg, databeskyttelseschef, Rigspolitiet  

• Emil Greve, sekretariatschef, Tilsynet for Efterretningstjenesterne  

• Finn Borch Andersen, PET-chef  

• Henrik Øe, generaladvokat, EU-domstolen  

• Henrik Rothe, retspræsident, Sø- og Handelsretten  

• Jens Elo Rytter, professor, Københavns Universitet 

• Jens Teilberg, afdelingschef, Justitsministeriet  

• Jesper Rubow, senioranklager ved Statsadvokaten i Viborg 

• Johan Busse, borgerrådgiver Københavns kommune 

• Jon Stokholm, højesteretsdommer 

• Jonas Christoffersen, tidl. direktør, Institut for Menneskerettigheder  

• Jørgen Steen Sørensen, Folketingets Ombudsmand  

• Martin Lavesen, Managing partner, DLA Piper 

• Michael Hansen Jensen, professor, Aarhus universitet  

• Michael Honoré, advokat, Bech-Bruun 

• Mikael Sjöberg, formand for dommerforeningen  

• Nanna Gotfredsen, leder af gadejuristen 

• Paul Mollerup, direktør, Danske Advokater 

• Poul Bostrup, retsformand, landsskatteretten 

• professor Michael Rask Madsen, Københavns Universitet 

• Rasmus Kiefer-Kristensen, Statsadvokat 

• Rene Offersen, advokat, DLA Piper 

Politikere:  

• Carolina Maier, udlændingeordfører, Alternativet 

• Karsten Lauritzen, Tidl. Skatteminister 

• Mads Fuglede, Venstre 
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• Nick Hækkerup, Justitsminister 

• Peter Kofoed, retsordfører, Dansk Folkeparti  

Journalister:  

• Jesper Tynell, DR  

• Morten Skjoldager, Politiken 

• Simi Jan, korrespondent, TV2  

• Søren Bendixen, korrespondent, DR 

• Søren Villemoes, Weekendavisen   

Andre:  

• Anders Kofoed-Petersen, professor, Alexandra Instituttet  

• Anders Rex, generalmajor, Forsvaret  

• Bjørn Bisserup, forsvarschef  

• Elna Søndergaard, Dignity 

• Lisbeth Zornig 

• Martin Ruby 

• Thomas Ahrenkiel, departementschef, Forsvarsministeriet 

Samtlige oplægsholdere kan ses i programmerne for det tidligere hold her. 

 

 

 

http://www.justitiaakademi.dk/programmet-fra-de-tidligere-hold

	Leder af Justitia Akademi (Akademi for jurastuderende) - IKKE fuldtidsstilling
	Erfaringer fra de tre første hold

