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Godkendelse af ny uddannelse 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Syddansk Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse 

truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af bacheloruddannelse i jura. 

 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse om akkreditering af videre-

gående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser 

(nr. 1558 af 2. juli 2021 med senere ændringer). 

 

Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes studieord-

ning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 2285 af 1. 

december 2021 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbe-

kendtgørelsen). 

 

Da Syddansk Universitet er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til 

umiddelbar oprettelse af uddannelsen. 

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 

videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. 

 

Hovedområde: 

Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde. 

 

Titel: 

Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 17 fastlægges uddannelsens titel 

til: 

 

Dansk:  Bachelor (BA) i jura.  

 

Engelsk:  LL.B. eller Bachelor of Laws.  

 

Udbudssted: 

Uddannelsen udbydes på Syddansk Universitet, Camus Esbjerg. 

 

Sprog: Dansk 
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Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på dansk.   

 

Normeret studietid: 

Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 16 fastlægges uddannelsens 

normering til 180 ECTS-point. 

 

 

Koder Danmarks Statistik: 

UDD:   3379 

AUDD: 3379 

 

Censorkorps: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes Det Juridiske Censorkorps.  

 

 

Adgangskrav: 

Efter det oplyste kræves jf. §4 i bekendtgørelse nr. 35 af 13. januar 2022 om ad-

gang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen) en 

gymnasial studentereksamen samt opfyldelse af specifikke adgangskrav:  

 Dansk A 

 Engelsk B 

 Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B 

 

Med venlig hilsen 

 

Camilla Badse 

Specialkonsulent 
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Nr. D3 – ny uddannelse – prækvalifikation 
(Forår 2022) 

Status på ansøgningen:  
Godkendt 

Ansøger og udbuds-
sted: 

Syddansk Universitet, campus Esbjerg 

Uddannelsestype: Bacheloruddannelse 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Bacheloruddannelse i jura 

Den uddannedes titler 
på hhv. da/eng: 

-Bachelor (BA) i jura 
-LL.B. (Bachelor of Laws) 

Hovedområde: Samfundsvidenskab 
 

Genansøgning 
(J/N): 

J 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 180 ECTS 

Link til ansøgning på 
http://pkf.ufm.dk: 

https://pkf.ufm.dk/flows/d27c7e58d4676d989eb9e6bb6703fdaf  

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/bachelorogkandidatuddannelser/bac
heloruddannel-
ser/samfundsvidenskabeligebacheloruddannelser/forvaltningmv/jura  

RUVU’s vurdering på 
møde 
d. 18. marts 2022: 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i 
bekendtgørelse nr. 1558 af 2. juli 2021 bilag 4 med senere ændrin-
ger om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og 
godkendelse af videregående uddannelser. 
 
RUVU bemærker, at udbuddet indgår i den politiske aftale om ’Flere 

og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark’. RUVU har note-

ret sig den politiske ambition, men RUVU har i sin vurdering, og som 

det følger af reglerne om prækvalifikation, alene forholdt sig til behov 

og relevans ved de pågældende uddannelser og udbud, herunder 

om det er tilstrækkeligt belyst og dokumenteret i ansøgningen. 

RUVU noterer sig, at der er tale om en genansøgning. Det er RU-
VU’s vurdering, at ansøgningen er væsentligt forbedret i forhold til 
den tidligere ansøgning, og at den foreliggende ansøgning sandsyn-
liggør, at der er et behov for uddannelsen regionalt og nationalt. 
RUVU hæfter sig ved, at SDU har igangsat velovervejede initiativer 
med hensyn til både den pædagogiske tilgang og et stærkt forankret 
lokalt samarbejde, der skal imødekomme de særlige vilkår, som 
eksisterer for et mindre udbud. 
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