
Årets Underviser 2015 Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen. 

Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen er blevet udnævnt som Årets Underviser 2015. Der har 

været en masse gode indstillinger fra de studerende, som synes, at det i år var Hennings tur til at 

vinde prisen. Argumenterne for indstillingerne har været, at Henning har holdt et højt fagligt 

niveau, hans store engagement i forhold til kriminalretten, og hans evne til at forklare de 

komplicerede problemstilling forståeligt og simpelt for de studerende. 

Blandt andet har forskellige studerende sagt om Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen:    

” Jeg indstiller Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen, fordi han er en super dygtig underviser. 

Jeg har desværre kun haft glæden af at have ham nogle få gange, men jeg er instruktor for et hold, 

som har ham i kriminalret, og jeg har kun hørt positive ting om, hvor god de synes hans 

undervisning er. Henning er en person der lever sig ind i tingene, når han underviser. Man kan 

virkelig mærke, at han brænder for det han underviser i. Endvidere er han er altid klar til at hjælpe, 

hvis man har spørgsmål. Han har endda lavet en gruppe for dem der har kriminalret på 3. 

semester, hvor folk kan dele emner og links eller diskutere spørgsmål vedrørende kriminalret. 

Denne gruppe er vi som instruktorer også heldige, at være en del af. Henning kan tit finde på at 

ligge spørgsmål op, men er også god til selv at svare på spørgsmål. 

Alt i alt - han har virkelig fortjent prisen, idet har gør noget ekstra for de studerende..” 

Og, 

”Årets undervisning er helt klart Henning Bang Fuglsang 

Han forklarer det mest komplicerede emne helt simpelt. 

Denne mand er født til at være underviser.” 

 

Bestyrelsen i Juridisk Forening SDU har valgt at imødekomme disse indstillinger, og har i 

fællesskab besluttet, på baggrund af indstillingerne og den viden vi selv har omkring Henning Bang 

Fuglsang Madsen Sørensen og hans undervisning, at kåre ham som Årets Underviser 2015. 

 

Kærlig hilsen 

Juridisk Forening SDU 

 




