INFORMASJON OM JUSUTDANNING OG VÅRT UTDANNINGSTILBUD
Styrk din kompetanse og karrieremuligheter hos Jusutdanning:
▪ Advokater og spesialister som forelesere
▪ Undervisning sentralt i Oslo sentrum og nett
▪ Personlig veiledning, tett oppfølging og individuelle tilbakemeldinger
▪ Mulighet for å bygge nettverk i advokatbransjen
▪ 1 måned praksis i løpet av utdanningen
▪ Godt faglig og sosialt studiemiljø
▪ Studiestøtte ved Lånekassen
Alle utdanningene er ettårige og gir deg 60 studiepoeng. Jusutdanning samarbeider med mange advokatfirmaer, som vil sikre praksis underveis i
utdanningen og mulighet for å bygge nettverk i advokatbransjen. Studieopplegget omfatter over 450 timer undervisning, med fokus på personlig
oppfølging og individuelle tilbakemeldinger underveis i utdanningen.
Våre forelesere er advokater som arbeider i anerkjente advokatfirmaer med lang undervisningserfaring og svært gode studentevalueringer.
Formålet vårt er å forberede deg best mulig på arbeidshverdagen du har i vente etter utdanningen.
VÅRE JURIDISKE UTDANNINGER
▪ Advokatassistent gir deg generell kompetanse innen sentrale rettsområder, regnskap og administrasjon.
▪ Juskonsulent Privatrett er vår grunnutdanning innen jus og gir deg spesialisert kompetanse innen privatrett, derav avtalerett, kjøpsrett,
erstatningsrett, familierett, arverett og fast eiendom.
▪ Juskonsulent Forvaltningsrett er vår saksbehandlerutdanning og gir deg spesialisert kompetanse innen forvaltningsrett, derav alminnelig
forvaltningsrett, miljørett, helserett, trygderett og barnevernsrett.
▪ Juskonsulent Forretningsjus er vår næringslivsutdanning og gir deg spesialisert kompetanse innen forretningsjus, derav kontraktsrett,
pengekravsrett, inkasso, selskapsrett, konkursrett, panterett, tingsrett og arbeidsrett.
▪ Juskonsulent Strafferett gir deg spesialisert kompetanse innen alminnelig og spesiell strafferett, straffeprosess, straffegjennomføring og
politirett.
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JOBB- OG KARRIEREMULIGHETER
Juridisk kunnskap er både nyttig og interessant fordi det gir deg et unikt innblikk i hvordan samfunnet og verden rundt oss fungerer. Rettslig
kompetanse er meget etterspurt i både privat og offentlig sektor. Dette kan være innen stillinger som advokatassistent, juskonsulent, rådgiver
eller saksbehandler. Du kan også arbeide utenfor Norge, med norsk jus som utgangspunkt.
ÅPENT INNTAK OG OPPTAKSKRAV
Det er ingen karakterkrav fra videregående skole for å studere hos oss. Søkere som har fullført og bestått videregående opplæring, som gir
generell studiekompetanse, vil tilfredsstille opptakskravet for utdanningene. Det samme gjelder nevnte fagbrev på nettsiden vår. Dersom du er
over 23 år, kan du få opptak ved realkompetansevurdering.
STUDIESTØTTE VED LÅNEKASSEN
Alle utdanningene er kvalitetssikret av NOKUT og godkjent av Lånekassen for lån og stipend. Dette omfatter også studielån for betaling av
skolepenger/studiekontingent.
STUDIEKONTINGENT
Studiekontingenten ved Jusutdanning utgjør kr. 99 500 i året. Dette inkluderer hele studieopplegget med forelesninger, undervisning, personlig
oppfølging og eksamen.
STUDIESTART OG SØKNAD
Studiestart er tirsdag 22. august 2023. Søknad sendes inn via vår nettside: jusutdanning.no/soknad
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