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Afgørelse på dubleringer af bachelor- og kandidatuddannelse - afven-
ter 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-
kation af Syddansk Universitets ansøgning om godkendelse af dubling af bache-
lor- og kandidatuddannelsen i jura i Esbjerg truffet følgende afgørelse:  
 
Afgørelse på dublering af bachelor- og kandidatuddannelse i jura (Esbjerg) - 

afventer 
 
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).  
 
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. 
 
Ministeren ser frem til, at Syddansk Universitet fremsender reviderede ansøgnin-
ger 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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Nr. D2 og D4 – Dublering – prækvalifikation 
(Efterår 2021) 

Ansøger og udbudssted: Syddansk Universitet, Campus Esbjerg 
 

Uddannelsestype: Bachelor – og Kandidatuddannelse 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Bacheloruddannelse i jura 
Kandidatuddannelse i jura 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Bachelor (BA) i jura 
- LL.B. (Bachelor of Laws) 
 
- Cand.jur. 
- LL.M. (Master of Laws) 

Hovedområde: Samfundsvidenskab 
 

Genansøgning (J/N): Nej 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 180 ECTS 
120 ECTS 

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

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 
d. 12. oktober 2021 

RUVU vurderer ikke, at ansøgningerne kan vurderes i dens nuværende form i 
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 bely-
ses yderligere, før RUVU kan vurdere ansøgningerne i forhold til prækvalifikati-
onskriterierne. 
 
RUVU bemærker, at udbuddet indgår i den politiske aftale om flere og bedre ud-
dannelsesmuligheder 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 an-
søgningen.  
 
Det drejer sig bl.a. om bekymringer vedrørende uddannelsens rekrutteringsgrund-
lag og opbakningen fra lokale virksomheder. Desuden bør SDU adressere, hvor-
dan det sikres, at det nye udbud ikke påvirker vilkårene for SDU’s eget udbud i 
Odense negativt. 

 


