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Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Bachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Jura

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Law

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor (BA) i jura

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Laws
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Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter en gymnasial uddannelse samt opfyldelse af følgende specifikke
adgangskrav:

•

Dansk A

•

Engelsk B

•

Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
180

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag
Ikke relevant

Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer
Ikke relevant
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Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
Det Juridiske Censorkorps

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én
fil
Jura i Esbjerg BA og KA - bilag.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800
anslag
Dimittendledigheden blandt nyuddannede jurister fra SDU er stabil. For dimittendårgangene 2014 og 2016 er ledigheden
efter 4.-7- kvartal 7,4 % og 6,6 %, mens den for årgangene 2015, 2017 og 2018 er henholdsvis 5,1 %, 4,1 % og 4,0 %. For
jurauddannelserne på KU, AU og AAU er den senest opgjorte dimittendledighed efter 4.-7. kvartal (2018) tilsvarende lav på
henholdsvis 4,2 %, 2,3% og 2,0 %.

Esbjerg Kommune og de vestligste dele af Region Syddanmark oplever imidlertid udfordringer i forhold til at kunne
tiltrække og fastholde juridiske medarbejdere til de juridiske arbejdspladser i området. Behovsanalysen peger på, at det er
forventningen blandt lokale aftagere, at jurister, der uddannes lokalt, vil forblive i lokalområdet og søge arbejde her.

Det må dog antages, at en succesfuld fastholdelse afhænger af en række forudsætninger, herunder hvorvidt det lykkes at
sikre den ønskede forankring af uddannelsen i lokalsamfundet.

Uddybende bemærkninger
Ingen

Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag
Det vurderes, at der kan være grundlag for at optage 50 studerende årligt på bacheloruddannelsen. På baggrund af
frafaldstallene for den tilsvarende uddannelse i Odense estimeres det, at 40 af disse vil dimittere som bachelorer, og at det
samme antal vil at søge om optagelse på kandidatuddannelsen. Heraf estimeres det, at 30-35 vil dimittere som kandidater.

Business Esbjerg har gennemført en undersøgelse blandt 34 aftagere i Syd- og Vestjylland om rekrutteringsbehovet for
nyuddannede jurister. Resultatet heraf viser, at der for de aftagere, der befinder sig inden for 1 times kørsel fra Esbjerg,
vurderes at være et årligt behov for 65-97 nyuddannede jurister. Udvides området således, at der tages udgangspunkt i
antallet af aftagere, der befinder sig indenfor 1½ times kørsel fra Esbjerg, vurderes der at være et årligt behov for 99-148
nyuddannede jurister. Undersøgelsens resultater er dog behæftet med en vis usikkerhed.
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SDU har ikke gennemført en tilsvarende undersøgelse.

Se endvidere behovsundersøgelsen i det vedhæftede bilag.

Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag
Business Esbjerg har gennemført en undersøgelse blandt 34 aftagere i Syd- og Vestjylland beliggende i en radius af 1,5
times kørsel fra Esbjerg og fordelt på følgende hovedområder:

•

Offentlig administration: 9

•

Styrelser og statslige forvaltninger: 11

•

Private arbejdsgivere: 14

Det vurderes derfor, at undersøgelsen dækker bredt de væsentligst grupper af aftagere af juridiske kandidater.

Se endvidere en nærmere oversigt over de enkelte aftagere i undersøgelsen i behovsundersøgelsen i det vedhæftede
bilag.

Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering.
Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag
Uddannelsen vil bidrage til at øge uddannelsesudbuddet i det sydvestlige Danmark og dermed skabe øget balance ml.
uddannelsesudbuddene og -niveauet på tværs af Danmark.

Ledigheden for jurister ligger stabilt lavt på ca. 5%, og uddannelsen forventes derfor ikke nævneværdigt at forringe
vilkårene for dimittender fra de eksisterende jurauddannelser (KU, AU, AAU, SDU).

Jurauddannelsen på SDU skal som de øvrige danske universiteters jurauddannelser leve op til de faglige,
indholdsmæssige krav, der stilles til denne specifikke uddannelse, og som bl.a. skal sikre at kandidater fra SDU opfylder
retsplejelovens betingelser for at blive advokat. SDU’s udbud af jura i Esbjerg vil have den samme kompetenceprofil og det
samme erhvervssigte som udbuddet i Odense.

Pga. forskellene mellem de to udbudssteder ift. samarbejdsmulighed med det lokale erhvervsliv og størrelserne på
årgangene vil de to udbud dog formentlig på visse områder komme til at adskille sig ift. undervisningens pædagogiske
afvikling, ligesom der påtænkes et obligatorisk projektorienteret forløb og færre valgfri fag på kandidatuddannelsen i
Esbjerg. På kandidatuddannelsen i Odense er det projektorienterede forløb valgfrit.
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Uddybende bemærkninger
Hvis det ikke er muligt succesfuldt at rekruttere medarbejdere til opbygning af et forskningsmiljø i Esbjerg, er der en risiko
for, at udbuddet kan have en negativ påvirkning af uddannelsesudbuddet i Odense, herunder for eksempel på muligheden
for at opretholde bredden i valgfagsudbuddet.

Se i forlængelse heraf punktet ”Øvrige bemærkninger til ansøgningen” nedenfor.

Jurauddannelsen i Esbjerg vil være det mindste juraudbud i Danmark, hvilket giver særlige muligheder for at integrere
uddannelse og lokalt erhvervsliv. Dette forudsætter forpligtende samarbejder med lokalsamfundet, herunder
aftagerinstitutioner og -virksomheder.

Behovsundersøgelsen gennemført af Business Esbjerg peger på, at de adspurgte aftagere i et vist omfang er
interesserede i at indgå i et konstruktivt og forpligtende samarbejde. Det er dog langt fra alle tilbagemeldinger, der peger i
en sådan retning, hvilket skaber usikkerhed om muligheden for at sikre den lokale forankring, der anses som afgørende for
uddannelsens bæredygtighed.

Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede
udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag
Det forventes i overvejende grad at være ansøgere fra Sydjylland, der vil søge uddannelsen i Esbjerg.

En del af disse studerende optages pt. på den tilsvarende uddannelse i Odense (se nedenfor) eller Aarhus Universitet,
ligesom nogle af dem pt. forventeligt optages på andre uddannelser på SDU, campus Esbjerg eller AAU, campus Esbjerg.
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Antal 1. prioritetsansøgere og antal optagne ansøgere fra Sydjylland (postnumrene 6000-8783) på bacheloruddannelsen i
jura på SDU, campus Odense:

Antal 1. prioiritet

2016
63

2017
66

2018
64

2019
49

2020
Ikke tilgængelig

Optag BA

19

16

16

11

13

Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse
De færdiguddannede bachelorer vil kunne søge om optagelse på kandidatuddannelsen (Cand.jur.) på henholdsvis KU,
AU, AAU og SDU (Odense). De færdiguddannede bachelorer vil desuden kunne søge optagelse på kandidatuddannelsen
(Cand.jur.) i Esbjerg forudsat at denne uddannelsesansøgning imødekommes.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse · pkf@ufm.dk · Udskrevet 4. december 2022

Side 7 af 9

Prækvalifikation af videregående uddannelser - Jura

Det bemærkes i den forbindelse, at SDU, parallelt med denne ansøgning, søger om godkendelse af en
cand.jur.-uddannelse i Esbjerg. Denne vil dog først skulle starte op tre år efter det første fulde gennemløb af
bacheloruddannelsen i jura i Esbjerg.

Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag
Forventet årligt bacheloroptag: 50

Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag
Aftagerne fra aftagerundersøgelsen har givet udtryk for, at der vil kunne tilbydes 25-53 projektorienterede forløb
(praktikophold). Antallet af projektorienterede forløb giver en indikation af det lokale erhvervslivs forventelige engagement i
uddannelsen. Forpligtende aftaler om samarbejder er en forudsætning for udbuddet af uddannelsen.

Øvrige bemærkninger til ansøgningen
Denne ansøgning indsendes i forlængelse af den politiske aftale af 25. juni 2021 om rammerne for flere og bedre
uddannelsesmuligheder i hele Danmark.

Ansøgningen skal desuden ses i forlængelse af henvendelsen til Forsknings- og uddannelsesministeren af 21. april 2020
og bør ses i sammenhæng hermed og med iagttagelse af de forudsætninger, som denne henvendelse indeholder. Kopi af
denne henvendelse kan findes i det vedhæftede bilag.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at SDU på daværende tidspunkt valgte ikke at følge op på henvendelsen ved
indsendelse af en uddannelsesansøgning. Dette var primært begrundet i økonomiske forhold, hvor SDU på daværende
tidspunkt fandt, at et uddannelsesudbud i Esbjerg ikke var økonomisk bæredygtigt.

Det forventede etableringstilskud på samlet 10 mio. kr. frem til 2026 forventes at kunne dække en række
etableringsomkostninger, men herefter må det må herefter forventes, at udbuddet vil generere et underskud, såfremt det
alene skal baseres på STÅ-indtægter.

Såfremt dette underskud ikke kan finansieres et andet sted fra, vil det have betydelige negative konsekvenser for Juridisk
Institut.

Tilsvarende skal det bemærkes, at Juridisk Institut vurderer, at der med henblik på at sikre en velfungerende og lokalt
forankret uddannelse af høj faglig kvalitet og med mulighed for løbende interaktion mellem studerende og undervisere vil
være behov for at opbygge et juridisk forskningsmiljø i Esbjerg knyttet til det eksisterende i Odense. Der vil derfor være
behov for rekruttering af et større antal nye medarbejdere.

Af hensyn til projektets bæredygtighed vil det være afgørende, at de nødvendige ansættelser af videnskabelige
medarbejdere er sket, inden SDU udbyder uddannelsen første gang. Henset til de nuværende rekrutteringsudfordringer,
som alle de juridiske miljøer i Danmark oplever, er de faktiske rekrutteringsmuligheder forbundet med stor usikkerhed.
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Hvis Juridisk Institut ikke lykkes med at rekruttere det nødvendige antal videnskabelige medarbejdere til Esbjerg, vil det
have en række negative konsekvenser for forskningsforankringen og dermed kvaliteten af uddannelsen. En sådan
situation vil desuden have væsentlige negative konsekvenser for såvel den juridiske forskning som de juridiske
uddannelser på campus i Odense.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Under fortsat behandling

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D2 D4 Afgoerelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
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Jura i Esbjerg – BA og KA
Bilag til prækvalifikationsansøgning den 15. september 2021
Indhold
Business Esbjergs undersøgelse af rekrutteringsbehovet
Det forventede årlige rekrutteringsbehov for nyuddannede jurister
Supplerende spørgsmål
Afgangsstuderendes ønsker til videregående uddannelser i Esbjerg
Henvendelse til Uddannelses- og Forskningsministeren af 21. april 2020

2
2
4
6
8

Jura i Esbjerg? Undersøgelse af det forventede årlige rekrutteringsbehov for nyuddannede jurister i Syd- og Vestjylland
RØDT betyder virksomheder hvor dialogen er indledt, men der
mangler endnu en kvalificeret tilbagemelding
Offentlig administration:
Syd- og Sønderjyllands Politi
Esbjerg kommune
Varde kommune
Herning kommune
Vejen kommune
Tønder kommune
Aabenraa kommune
Haderslev kommune
Sydvestjysk sygehus
Styrelser og statslige forvaltninger:
Energistyrelsen i Esbjerg
Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg
Domstolsstyrelsen(Retten i Esbjerg)
Skattestyrelsen i Ribe og Ringkøbing
Gældsstyrelsen i Middelfart, Ringkøbing og Tønder

Årligt Årligt ArbejdsØnsker
behov behov gruppen information
min. max.
10
3
0
1
0
0
1
0
0

15
3
1
2
1
1
2
1
0

x
x

5
2
0
15
8

5
5
1
20
12

x
x

Vurderingsstyrelsen i Haderslev og Herning
15
Administrations- og Servicestyrelsen i Herning
0
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen i Middelfart
0
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring(AES, UdbetalingDanmark) i Haderslev
Færdselsstyrelsen i Ribe
10

15
1
0

Naturstyrelsen i Randbøl
Landbrugstyrelsen i Augustenborg og Tønder
Statsforvaltningen i Ringkøbing og Åbenrå(Børne- og Socialministeriet)
10
Børnerådet i Billund
0
Private arbejdsgivere:
Det faglige Hus i Esbjerg
5
EY i Esbjerg, Kolding og Sønderborg
1
Deloitte i Esbjerg
1
Pwc i Esbjerg
0
Kirk Larsen Ascanius i Esbjerg, Skjern og Herning
5
Thuesen Bødker & Jæger
1
Dahl
4
Penta Advokater i Esbjerg, Grindsted, Kloding, Vejen og Ribe
2
Sagro
0
Total
0
Viking Life-Saving Equipment
0
Semco Maritime
SE
0
Blue Water Shipping
0
Krifa i Esbjerg og Kolding
0
Lego koncernen
Syddansk Universitet, Juridisk Institut
Samlet behov for nyuddannede jurister pr. 28. januar 2019
Samlet behov inden for 1,0 times kørsel fra Esbjerg

99
65

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

15

10
0
10
2
2
0
7
1
8
3
1
1
1

x

x

Kommentarer til rekrutteringssituationen

har 25 jurister ansat, og med en normal personaleomsætning vil behovet for nyuddannede være 3 om året
fornuftigt med ansøgere, men få jurister ansat. Vil gerne tilbyde studiejobs
15 jurister ansat. Godt initiativ. Gode pendlermuligheder fra Århus
generelt ikke udfordringer med at tiltrække nyuddannede, men det er ikke hvert år der ansættes en nyuddannet jurist
generelt ikke udfordringer med at tiltrække nyuddannede, men det er ikke hvert år der ansættes en nyuddannet jurist
Har omkring 10 ansatte jurister og det genererer i gennesnit 1 til 2 nyuddannede om året
generelt ikke udfordringer med at tiltrække nyuddannede, men det er ikke hvert år der ansættes en nyuddannet jurist
har kun brug for erfarne jurister

Usikkerhed om det præcise behov, da behovet er størst på juridiske specialister
Dommere i turnus. Beskæftiger få faste jurister. Udfordringer med mellemledere med jurabaggrund. Gerne jurastuderende på deltid
Behovet er 10 i Ribe, resten er ligeligt fordelt mellem Ringkøbing og Haderslev
Styrelsen er under opbygning. Behovet kan blive større. Udfordringen er både rekruttering og fastholdelse
Behovet er 10 om året i Haderslev og 5 om året i Herning. Er meget begejstret for tiltaget. Hovedudfordringen er fastholdelse
Få juridiske opgaver i Herning. Styrelsen skal dog lave det praktiske for alle Skats 7 styrelser, når der skal ansættes medarbejdere
Har et meget lille behov for jurister i Middelfart, dog måske specialister i kontraktsret på sigt, men send gerne flere IT folk
80 ansatte, men en høj andel jurister. Under opbygning så derfor kan der ikke pt. sættes tal på det fremadrettede behov for nyuddannede jurister
godt tiltag. Forventer flere juridiske opgaver i de kommende år
mail afsendt
mail afsendt. Ej svar på nyuddannede jurister, men vil gerne tage 3 til 5 i studiejob
Årlig behov er 5 i Ringkøbing og 5 i Åbenrå. Konkurrencen fra Skats udflytning kan mærkes nu. Hovedudfordringen er fastholdelse
Har ikke haft rekrutteringsudfordringer endnu. Alle jurister flyttede med.

x
x
x
x

Et forsigtigt bud
Bedste slag på tasken
Godt tilfreds med uddannelsesudbuddet i Esbjerg, HD og cand. Merc. aud. på deltid
Behovet er 3 til 5 i Esbjerg, 1 i Skjern og 1 i Herning

x
x
x
x
x

Behovet er ligeligt fordelt mellem Esbjerg og Herning. De har i dag også 5 i studiejobs hver sted. Underviser på SDU i dag.
Tager allerede i dag 10 til 12 i studiejob. Stort behov for en regional "fødekæde"
Ansætter nyuddannede, men ikke hvert år med sikkerhed. Gerne studiejobs mm
forventer ikke at søge efter nyuddannede, men har bred erfaring med at ansætte efter et studiejob
Viking vil løbende kunne beskæftige 1 til 2 nyuddannede jurister, men ikke nødvendigvis 1 ny om året
mail afsendt. Ej svar på nyuddannede jurister, men vil gerne tage 1 i studiejob
mail afsendt
Har ikke ansat jurister, men vil gerne deltage i studiejobring og projektorienteret forløb

x
x

1
0
1

x
x
x

148
97

Alle arbejdspladser er inden for 1,5 times kørsel fra Esbjerg. Tønder 1,01 t, Haderslev 1,07 t, og Middelfart 1,03 t.
Dvs. arbejdspladser i Ribe, Esbjerg, Vejen, Varde, Kolding

Resultat af undersøgelsen pr. 28. januar 2019

Årligt rekrutteringsbehov for nyuddannede jurister

min

max

Politi, sygehuse og kommuner

15

26

Statslige styrelser og forvaltning

65

84

Private arbejdsgivere

19

38

Årligt rekrutteringsbehov

99

148

4

Nedslag i undersøgelsen – supplerende spørgsmål
til Jura i Esbjerg(1)
⎯ 29 store juraarbejdsgivere har svaret

⎯ Der tilbydes i dag eller vil kunne tilbydes fremover mellem 54 og 81
studiejobs til jurastuderende
⎯ Deltagelse i en ”studiejob-ring” er interessant for 15 juraarbejdsgivere

⎯ Der tilbydes i dag eller vil kunne tilbydes fremover mellem 25 og 53
projektorienterede forløb
⎯ Erhvervskandidatordningen anses som en relevant rekrutteringskanal

for 76 % af arbejdsgiverne
5

Nedslag i undersøgelsen – supplerende spørgsmål
til Jura i Esbjerg(2)
⎯ 5 arbejdsgivere tilbyder i dag ekstern undervisning på jura studier i DK
⎯ 17 arbejdsgivere vil gerne i dialog omkring ekstern undervisning på en evt. jura
uddannelse i Esbjerg

Det vigtigste forretningspotentiale ved at få jura til Esbjerg?

6

⎯ Bedre mulighed for at rekruttere og fastholde nyuddannede jurister

72 %

⎯ Få synliggjort Sydvestjylland på det juridiske landkort

41 %

⎯ Dygtige jurister vil kunne bestride flere jobfunktioner end i dag

24 %

⎯ En forudsætning for at skabe juridiske netværk

20 %

Nedslag i forundersøgelse af afgangsstuderendes
ønsker til videregående uddannelser i Esbjerg(1)
⎯ 260 studerende på Esbjerg Gymnasium & HF er blevet spurgt. Dvs. 3 g
STX og 2. års HF’ere. 43 % har svaret
⎯ 50 % finder udbuddet af videregående uddannelse i Esbjerg dækkende
eller delvist dækkende
⎯ Kun 17 % vil ikke læse i Esbjerg uanset udbuddet af videregående
uddannelser
⎯ De unge efterlyser fortrinsvis nye uddannelser indenfor samfund,
økonomi og kommunikation
⎯ I deres kommentarer har de unge fokus på det nære studiemiljø, flere
7

uddannelser og mere byliv

Nedslag i forundersøgelse af afgangsstuderendes
ønsker til videregående uddannelser i Esbjerg(2)
Hvilke af følgende tiltag kan få dig til at overveje Esbjerg som studieby:
-

Flere kandidatudd. som i dag kun udbydes på bachelorniveau

38 %

-

Garanti for studiebolig

34 %

-

Videregående uddannelser der tilbyder studiejobgaranti

32 %

-

Jurauddannelse i Esbjerg

30 %

-

Videregående uddannelser der kombineres med studiejob

29 %

-

Er uddannelser med lav ledighed vigtige for dit studievalg

14 %

-

Ingeniøruddannelser på generalistniveau

10 %

-

Flere IT relaterede uddannelser

4%

8

Uddannelses- og Forskningsminister
Ane Halsboe-Jørgensen
Postboks 2135,
1015 København K

Rektor

E-mail: min@ufm.dk

Vedrørende oprettelse af en jurauddannelse i Esbjerg
Esbjerg Kommune og de vestligste dele af Region Syddanmark oplever udfordringer i
forhold til kunne tiltrække og fastholde juridiske medarbejdere til de juridiske arbejdspladser i området. På den baggrund har Esbjerg Kommune og SDU et ønske om at
oprette en jurauddannelse i Esbjerg. Ambitionen – og forventningen – er, at jurister, der
uddannes lokalt, vil forblive i lokalområdet og søge arbejde her. Der er ønske om oprettelse af såvel en bachelor- som kandidatuddannelse.

21. april 2020

rektor@sdu.dk
T +4565501030

SDU er indstillet på at arbejde for at oprette en fuld jurauddannelse (bachelor og kandidat) i Esbjerg, såfremt en række forudsætninger er til stede:

•

Økonomi: Hverken SDU eller Esbjerg Kommune har mulighed for at stille
risikovillig kapital til rådighed for projektet. Det er således afgørende, at
der forud for projektets start kan indgås en aftale om et fast årligt statsligt
bidrag i tillæg til de STÅ-indtægter, som uddannelsen må forventes at
kunne generere. Det estimeres, at der vil være behov for et årligt tilskud
på ca. 15,8 mio. kr., jf. nærmere i vedhæftede budget.

•

Studenteroptag: Ovenstående økonomiske estimat bygger på en forudsætning om, at der udløses STÅ-indtægter til en given takst i et omfang,
som svarer til et årligt optag på bacheloruddannelsen på 50 studerende,
som forventes at have en given studieadfærd ift. forsinkelser og frafald.
Såfremt et optag af denne størrelse ikke viser sig muligt, såfremt de studerendes studieadfærd afviger fra det forventede, og/eller såfremt STÅtaksten reduceres, vil der være behov for et yderligere årligt økonomisk
bidrag til uddannelsen.

•

Studentergrundlag: I økonomisk henseende udgør et årligt bacheloroptag
på 50 studerende et minimum. Med henblik på at kunne sikre et tilstrækkeligt fagligt niveau hos de optagne studerende og dermed også uddannelsens og dimittendernes renommé, udgør et optag på 50 studerende tillige et maksimum. Det er afgørende for SDU, at der ved en eventuel op-

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
T +45 6550 1000
www.sdu.dk

rettelse af en jurauddannelse i Esbjerg ikke sker ændringer i antallet af
studiepladser på den tilsvarende uddannelse på campus Odense.
•

Rekrutteringsgrundlag: Det er en forudsætning for projektets realisering,
herunder at sikre en velfungerende og lokalt forankret uddannelse af høj
faglig kvalitet, at de nødvendige medarbejdere er til stede. Af hensyn til
projektets bæredygtighed vil det være afgørende, at de nødvendige ansættelser af videnskabelige medarbejdere er sket, inden SDU udbyder uddannelsen første gang.

Med henblik på at sikre at uddannelses dimittender rent faktisk får ansættelse ikke blot i
Esbjerg Kommune, men i lige så høj grad i de forskellige offentlige styrelser, kommunale forvaltninger, private virksomheder, advokatkontorer m.fl. i hele den vestligste del af
Region Syddanmark, vil der i lokalområdet skulle etableres studiejobs og praktikpladser
til de studerende. Et tilstrækkeligt antal studiejobs og praktikpladser vil være en afgørende forudsætning for at fastholde de studerende i området under og efter uddannelsen.

Med venlig hilsen

Jesper Frost
Borgmester, Esbjerg Kommune

Henrik Dam
Rektor, SDU
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Afgørelsesbrev

Syddansk Universitet
sdu@sdu.dk

Afgørelse på dubleringer af bachelor- og kandidatuddannelse - afventer
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk Universitets ansøgning om godkendelse af dubling af bachelor- og kandidatuddannelsen i jura i Esbjerg truffet følgende afgørelse:
8. november 2021

Afgørelse på dublering af bachelor- og kandidatuddannelse i jura (Esbjerg) afventer
Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser
(nr. 1558 af 2. juli 2021 med senere ændringer).
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag nedenfor.
Uddannelses- og Forskningsministeren er generelt positiv over for intentionen om
etableringen af en bachelor- og kandidatuddannelse i jura i Esbjerg.
Ministeren har dog med afgørelsen lagt vægt på, at RUVU ikke har set sig i stand
til at vurdere ansøgningerne i deres nuværende form, og at udvalget finder, at der
er behov for, at en række forhold i ansøgningen udbygges og belyses yderligere,
før udvalget kan vurdere ansøgningerne i forhold til prækvalifikationskriterierne.

Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen
Uddannelsesudbud og Optag
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tel. 7231 7800
www.ufm.dk
CVR-nr. 3404 2012
Sagsbehandler
Camilla Badse
Tel. 72 31 86 16
cba@ufm.dk
Ref.-nr.
21/30467-2

Ministeren ser frem til, at Syddansk Universitet fremsender reviderede ansøgninger om bachelor- og kandidatuddannelsen i Esbjerg til februar.
Syddansk Universitet kan komme med evt. bemærkninger til ovenstående senest
10 hverdage efter modtagelsen af dette brev. Disse skal indgives skriftligt til
pkf@ufm.dk .
Med venlig hilsen
Camilla Badse
Specialkonsulent
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Ansøger og udbudssted:

Nr. D2 og D4 – Dublering – prækvalifikation
(Efterår 2021)
Syddansk Universitet, Campus Esbjerg

Uddannelsestype:

Bachelor – og Kandidatuddannelse

Uddannelsens navn
(fagbetegnelse):
Den uddannedes titler på
hhv. da/eng:

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

Hovedområde:

- Cand.jur.
- LL.M. (Master of Laws)
Samfundsvidenskab

Sprog:

Dansk

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

Genansøgning (J/N):

Nej

Antal ECTS:

180 ECTS
120 ECTS
https://pkf.ufm.dk/flows/a9d3df8f35ee8df1d02183ce57125604
https://pkf.ufm.dk/flows/a9d3df8f35ee8df1d02183ce57125e14

Link - UddannelsesGuiden:
https://www.ug.dk/uddannelser/bachelorogkandidatuddannelser/bacheloruddanne
lser/samfundsvidenskabeligebacheloruddannelser/forvaltningmv/jura
https://www.ug.dk/uddannelser/bachelorogkandidatuddannelser/kandidatuddanne
lser/samfundsvidenskabeligekandidatuddannelser/forvaltningmv/jura
RUVU’s vurdering på møde RUVU vurderer ikke, at ansøgningerne kan vurderes i dens nuværende form i
d. 12. oktober 2021
forhold til kriterierne som fastsat i bekendtgørelse nr. 1558 af 2. juli 2021 med
senere ændringer om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og
godkendelse af videregående uddannelser.
RUVU finder behov for, at en række forhold i ansøgningerne udbygges og belyses yderligere, før RUVU kan vurdere ansøgningerne i forhold til prækvalifikationskriterierne.
RUVU bemærker, at udbuddet indgår i den politiske aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele landet. RUVU har noteret sig den politiske ambition,
men RUVU bemærker, at SDU selv rejser en række bekymringer i ansøgningen,
som institutionen bør afklare, før der kan foretages en egentlig vurdering af ansøgningen.
Det drejer sig bl.a. om bekymringer vedrørende uddannelsens rekrutteringsgrundlag og opbakningen fra lokale virksomheder. Desuden bør SDU adressere, hvordan det sikres, at det nye udbud ikke påvirker vilkårene for SDU’s eget udbud i
Odense negativt.
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