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Procedure for lukning af uddannelser ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet 

Vedtaget af dekanen den 15. september 2015. Opdateret senest d. 7. december 2017  

 

Formål 
Fakultetet ønsker at dets uddannelser er tidssvarende og efterspurgte. Fakultetet ønsker også at 
uddannelserne har en høj kvalitet og er forskningsbaserede. Derudover skal uddannelserne være med til at 
opfylde fakultetets strategi. 

Formålet med denne procedure er at beskrive, hvordan Det Juridiske Fakultet vurderer sin 
uddannelsesportefølje med henblik på at sikre en ordentlig og velovervejet proces, før der træffes afgørelse 
om lukning eller sammenlægning af eksisterende uddannelser.  

Ved lukning eller sammenlægning af eksisterende uddannelser tager fakultetet udgangspunkt i de generelle 
retningslinjer for Københavns Universitet Retningslinjer for lukning og sammenlægning af uddannelser1 

Ansvar 
Fakultetet har ansvar for, at alle uddannelser opretholder en kvalitet og en relevans samt 
forskningsunderstøttelse, så dimittenderne kan opnå relevant beskæftigelse.  
 
Prodekan for uddannelse har ansvaret for, at der løbende tages initiativer til at revidere uddannelserne og 
rette op på eventuelle problemer, inden uddannelsen foreslås lukket eller sammenlagt. 
 
Prodekan for uddannelse har ansvaret for at udarbejde indstilling til lukning eller sammenlægning af en eller 
flere uddannelser samt efterfølgende at implementere lukningen eller sammenlægningen jf. nedenstående 
procedure og KUs retningslinjer. 

Dekanen godkender endeligt forslag om lukning eller sammenlægning af en eller flere uddannelser og har 
ansvaret for at fremsende fakultetets ansøgning til fællesadministrationen med henblik til forelæggelse for 
LT (Københavns Universitets Ledelsesteam). 

Rektor træffer den endelige afgørelse om lukning eller sammenlægning af en eller flere eksisterende 
uddannelser. 

Dekanen har ansvar for at orientere eventuelle indskrevne studerende samt ViP’er om beslutningen om 
lukning eller sammenlægning af en eller flere uddannelser. 

Procedure 
Initiativ til lukning eller sammenlægning af uddannelser 

Ønsket om at lukke eller sammenlægge en eller flere uddannelser kan opstå i uddannelsernes studienævn, 
hos studieledere eller hos prodekan for uddannelse, blandt andet på baggrund af arbejdet med 

                                                           
1 http://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/faelles-retningslinjer/lukning-og-sammenlaegning-af-uddannelser/  
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uddannelsesredegørelser og uddannelsesevalueringer, fakultetets øvrige kvalitetssikringsarbejde eller i 
forbindelse med en udvikling i uddannelsesporteføljen. 

Overvejelser om lukning eller sammenlægning af uddannelser indgår altid i fakulteternes årlige 
uddannelsesredegørelser samt i uddannelsesevalueringer2 hvert sjette år, hvor også eksterne eksperter 
vurderer uddannelsens kvalitet og relevans. Overvejelser om lukning eller sammenlægning af en eller flere 
uddannelser vil således altid være en konsekvens af en helhedsvurdering over længere tid.  
 
Når prodekanen tager initiativet, er det essentielt, at de berørte studienævn inddrages i en dialog om 
lukningen eller sammenlægningen. Fakultetets aftagerpanel og samarbejdspartnere skal også høres.  

 
Beslutning om lukning eller sammenlægning af uddannelser 
Hvis prodekanen herefter vurderer, at der skal gås videre med lukningen eller sammenlægning, udarbejder 
prodekanen en indstilling om lukning eller sammenlægning.  Prodekanen kan uddelegere arbejdet med 
indstillingen til de berørte uddannelsers studieledere. 

I indstillingen skal der redegøres for de uddannelsestekniske forhold for de studerende, herunder antallet af 
indskrevne studerende, hvor lang tid de har til at gøre uddannelsen færdig, og om eventuelle 
overgangsordninger til beslægtede eller sammenlagte uddannelser. Derudover skal indstillingen tage højde 
for de krav som Københavns Universitets retningslinjer sætter og indstillingen skal afleveres indenfor de 
frister som fremgår af KUs årshjul. 
 
Godkendelse af lukning eller sammenlægning 
Dekanen godkender forslaget om lukning eller sammenlægning af en eller flere uddannelser og fremsender 
dette, inkl. plan for afvikling eller sammenlægning af uddannelser, til US (universitetets Uddannelsesservice) 
med henblik på endelig godkendelse hos Rektor.  
 
Implementering 
Når Rektor har truffet endelig afgørelse om lukning eller sammenlægning af en eller flere af fakultetets 
uddannelser, skal dekanen orientere eventuelle indskrevne studerende samt ViP om beslutningen om 
lukning eller sammenlægning af uddannelser. Fakultetet orienterer de studerende om frist for afslutning af 
deres uddannelse samt plan for færdiggørelse af uddannelsen og overgangsordninger.  

Ved lukning af kandidatuddannelser med retskravsbachelorer skal afviklingsplanen også indeholde oplysning 
om, hvilke(n) kandidatuddannelse(r) retskravsbachelorerne fremover skal have retskrav til samt hvornår 
studieordningsændringer som følge af dette vil træde i kraft. 

 

                                                           
2 http://jura.ku.dk/om_fakultetet/kvalitetssikring-akkreditering/data-statistik/tilsynogevaluering/  


