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Jusutdanning starter nye juridiske utdanninger 
      
Høsten 2020 starter Jusutdanning tre helt nye  
juridiske utdanninger: 

▪ Advokater som forelesere 
▪ Samarbeid med landets største advokatfirmaer 
▪ Undervisning sentralt i Oslo sentrum 
▪ Personlig veiledning, tett oppfølging og 

individuelle tilbakemeldinger 
▪ Godt faglig og sosialt studentmiljø 

 
Jusutdanning gir deg grunnlaget for videre jusstudier og mulighet for relevant jobb 
etter studieåret hos oss.  
 
Advokatassistent er en utdanning som gir generell kompetanse innen forskjellige 
rettsområder, med innføring i regnskap. 

 
Juskonsulent Privatrett er en spesialisert utdanning med fordypning innen privatrett 
derav avtalerett, kjøpsrett, erstatningsrett, familierett, arverett og fast eiendom. 
 
Juskonsulent Forvaltningsrett er en spesialisert utdanning med fordypning innen 
forvaltningsrett derav alminnelig forvaltningsrett, miljørett, helserett, trygderett og 
barnevernsrett. 
 

Advokatassistent 
Juskonsulent  

Privatrett 
Juskonsulent  

Forvaltningsrett 

Generell jus 
Privatrett I Forvaltningsrett I 

Privatrett II Forvaltningsrett II 

Advokatfirmaet Advokatfirmaet Forvaltningen, demokrati og politikk 

Regnskap     

Administrasjon Administrasjon Administrasjon 

Prosjekt Prosjekt Prosjekt 

Praksis Praksis Praksis 

 
Dette er ettårige utdanninger innen jus og administrasjon, som gir 60 studiepoeng. 
Jusutdanning har samarbeid med flere av landets største advokatfirmaer, som vil 
sikre praksis underveis i utdanningen og mulighet for relevant jobb etter fullført 
utdanning.  
 
Våre forelesere er advokater som arbeider i anerkjente advokatfirmaer med lang 
undervisningserfaring og svært gode studentevalueringer. Formålet vårt er å 
forberede studentene best mulig på arbeidshverdagen de har i vente etter 
utdanningen. 
 
Undervisningen  
Studieopplegget omfatter over 450 timer undervisning, med fokus på personlig 
oppfølging og individuelle tilbakemeldinger underveis i studiet. 
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Jobb- og karrieremuligheter 
Juridisk forståelse er både nyttig og interessant 
fordi det gir et unikt innblikk i hvordan 
samfunnet og verden rundt oss fungerer. 
Rettslig kompetanse er meget etterspurt i både 
privat og offentlig sektor. 
  
Arbeidsmarkedet trenger ulik juridisk 
kompetanse for å tilfredsstille samfunnets 
behov. Jobbmulighetene er svært varierte med 
mulighet for å arbeide i det private næringsliv 
eller i offentlig sektor derav stat, fylkeskommune eller kommune. Dette kan være 
arbeidsfelt som advokatassistent, juskonsulent, rådgiver eller saksbehandler. Du kan 
også arbeide utenfor Norge, med norsk jus som utgangspunkt.  
 
Åpent inntak og opptakskrav 
Søkere som har fullført og bestått videregående opplæring, som gir generell 
studiekompetanse, vil tilfredsstille opptakskravet for utdanningene. Fagbrevet 
«Kontor- og administrasjonsmedarbeider», vil også tilfredsstille opptakskravet for 
utdanningene. Det er ingen karakterkrav fra videregående skole for å komme inn. 
 
Støtte fra Lånekassen 
Alle utdanningene er kvalitetssikret av NOKUT og godkjent av Lånekassen for lån og 
stipend. Dette omfatter også lån for betaling av skolepenger/studiekontingent. 
 
Studiekontingent 
Studiekontingenten ved Jusutdanning utgjør kr. 95 000 i året. Dette inkluderer hele 
studieopplegget med forelesninger, undervisning, personlig veiledning og eksamen. 
 
Veien videre til fullført mastergrad 
Det er svært høye inntakskrav for å komme inn på master i rettsvitenskap ved 
universitetene i Oslo, Bergen eller Tromsø. Fullført ettårig utdanning vil gi  
to tilleggspoeng og to alderspoeng, som legger grunnlaget for videre jusstudier. 
Jusutdanning vet alternative veier for å oppnå mastergrad innen jus, etter at du har 
fullført førsteåret hos oss. På vår nettside jusutdanning.no/veien-videre kan du lese 
mer om disse mulighetene. I tillegg arbeider vi for gjeninnføringen av 
privatistordningen for jusstudenter, slik at du kan fullføre alle studieårene av  
master i rettsvitenskap hos oss. 
 
Beliggenhet og lokaler 
Jusutdanning holder til i Oslo sentrum, 
Holberg plass 1. Lokalene ligger sentralt 
plassert med kort vei til Juridisk bibliotek i 
Domus Juridica ved Tullinløkka. 
 
Studiestart og søknad 
Studiestart er tirsdag 18. august 2020.  
Søknad sendes inn via vår nettside: 
jusutdanning.no/soknad 

 

 

mailto:%20post@jusutdanning.no
http://www.jusutdanning.no/
http://www.jusutdanning.no/veien-videre
http://www.jusutdanning.no/soknad

