
 

 

Tillæg til studieordningen (prøvestudieordningen) for bacheloruddannelsen i 
jura ved Grønlands Universitet 
 

 

1. Tilknytning og formål 

Nærværende tillæg knytter sig til studieordningen (prøvestudieordningen) for bacheloruddannelsen i jura. 

Prøvestudieordningen er godkendt af rektor den 19. juni 2019 og har virkning for de studerende, der påbe-

gynder jurabacheloruddannelsen den 1. september 2019 eller senere, jf. nærmere prøvestudieordningens 

præambeltekst og punkt 8. 

 

Formålet med dette tillæg er at beskrive fagelementerne fra og med 4. semester til og med 6. semester (afsnit 

2). Formålet med tillægget er endvidere at fastsætte nærmere regler for prøverne for de enkelte fagelementer 

(afsnit 3). 

 

Tillægget beskriver ikke fagelementer, der (alene) hører til den offentligretlige linje, da der p.t. ikke er stu-

derende, der har valgt denne linje. 

 

Med tillægget ophæves fagelementet ”Studieteknik, akademisk skrivning og rapportskrivning”, der har en 

vægtning på 0 ECTS-point, som obligatorisk fag, jf. prøvestudieordningens afsnit 5.4 og 5.7. Endvidere op-

hæves fremmødepligten på 1. og 2. semester, jf. prøvestudieordningens afsnit 5.6 (2. underafsnit, 1. punk-

tum) og 6.1. 

 

2. Fagelementer (fagbeskrivelser) 

 

Kriminalret (4. semester) 
 

Fagelementets navn 
og ECTS 

Kriminalret 
15 ECTS 

Formål Formålet med faget er at give den studerende viden om samfundets syn på og håndtering af kriminalitet, 
navnlig for så vidt angår anvendelse af kriminalloven, kriminalprocessen og fuldbyrdelse af foranstaltninger.  
 
I undervisningen i kriminalret lægges vægten på de overordnede princippers indhold, grundlæggende begre-
bers betydning, centrale reglers baggrund og typiske anvendelsesområde samt aktuelle eller på anden vis sær-
ligt interessante problemstillinger. 
 
Faget skal sætte den studerende i stand til at kunne analysere sagsforhold og foretage en korrekt kriminalret-
lig subsumption, korrekt anvendelse af kriminalprocessens regler og korrekt anvendelse af reglerne for foran-
staltningers fuldbyrdelse.   
 
Faget skal endvidere give den studerende kendskab til de særtræk, der er indeholdt i den grønlandske krimi-
nalret og kriminalproces i forhold til den tilsvarende danske lovgivning. 
 
Undervisningen inden for de nævnte fagområder skal på et højt kvalificeret niveau give den studerende kom-
petence til at varetage juridiske opgaver, f.eks. i stillinger i den offentlige forvaltning eller retsvæsenet i Grøn-
land, eller udgøre grundlaget for at den studerende optages på en juridisk kandidatuddannelse – evt. med 
krav om supplering efter den pågældende uddannelsesinstitutions regler. 



 

 

Indhold  Faget indeholder: 

 Grundlæggende betingelser for at ifalde et kriminalretligt ansvar, herunder det kriminalretlige legali-
tetsprincip. 

 Udvalgte dele af kriminallovens specielle del. 

 Grundlæggende kriminalprocessuelle regler og principper, herunder de særlige kriminalprocessuelle 
retsgarantier og den sigtedes/tiltaltes retssikkerhed. 

 Regler om efterforskning (navnlig tvangsindgreb), tiltalefrafald og tiltalerejsning. 

 Principperne for domsforhandling i kriminalsager. 

 Regler og teorier om foranstaltninger og fastsættelsen af disse. 

Læringsmål VIDEN 

 De grundlæggende betingelser for at ifalde et kriminalretligt ansvar. 

 Gerningsindholdet ved en række konkrete forbrydelser. 

 Grundlæggende principper for reguleringen af politiets efterforskning af kriminelle forhold. 

 Grundlæggende principper for anklagemyndighedens, forsvarernes og domstolenes behandling af 
kriminalsager. 

 De overordnede rammer for individets rettigheder i den kriminalretlige proces. 

 Grundlæggende principper for udmåling af foranstaltninger. 

 Grundlæggende principper for fuldbyrdelse af foranstaltninger. 

 
FÆRDIGHEDER 

 Analysere lovgivning, praksis og teori ved brug af fagets metoder. 

 Anvende de grundlæggende betingelser for at pålægge et kriminalretligt ansvar. 

 Redegøre for det objektive gerningsindhold i en række konkrete forbrydelser. 

 Redegøre for det retlige grundlag for nærmere bestemte konkrete efterforskningsskridt. 

 Anvende de grundlæggende principper for anklagemyndighedens, forsvarernes og domstolenes be-
handling af kriminalsager. 

 Anvende de grundlæggende principper for fuldbyrdelse. 

 
KOMPETENCER 

 Identificere konkrete kriminelle forhold og foretage en korrekt kriminalretlig subsumption af de en-
kelte forhold. 

 Vurdere om betingelserne for at pålægge et kriminalretligt ansvar er opfyldt i de enkelte forhold. 

 Vurdere om politiet kan gennemføre konkrete efterforskningsskridt. 

 Vurdere om anklagemyndigheden og domstolene behandler sager om kriminelle forhold i overens-
stemmelse med kriminalprocessens bestemmelser. 

 Vurdere hvorledes foranstaltninger skal fuldbyrdes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kreditsikring (4. semester) 
 

Fagelementets navn 
og ECTS 

Kreditsikring 
15 ECTS 

Formål Faget har til formål at give den studerende viden om grundbegreber og regler inden for retsområderne tings-
ret, kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse. Formålet er endvidere at videreudvikle den studerendes færdig-
heder i at identificere, analysere og vurdere konkrete retsforhold i lyset af de relevante retsregler. I den for-
bindelse opnår den studerende færdigheder i at anvende juridisk metode til at vurdere teoretiske og praktiske 
juridiske problemstillinger inden for tingsret, kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse. Endelig videreudvikles 
den studerendes færdigheder i at formulere og formidle tingsretlige, kreditretlige og insolvensretlige pro-
blemstillinger og løsningsmodeller. Den studerende opnår herved kompetence til at løse eller forebygge 
uoverensstemmelser mellem parterne inden for de ovennævnte områder. 
 
Faget bygger videre på faget formueret på uddannelsens 2. semester. Faget danner endvidere grundlag for 
dele af faget obligationsret, der udbydes på uddannelsens 6. semester, og faget selskabsret, der udbydes på 
uddannelsens 5. semester. 

Indhold  Det centrale i modulet tingsret er de tingsretlige problemstillinger vedrørende løsøre. 
 
Det centrale i modulet kreditsikring er de i dansk og grønlandsk ret anerkendte traditionelle kreditsikringsfor-
mer: pant (i henholdsvis løsøre, fordringer og fast ejendom), kaution samt ejendomsforbehold. 
 
Det centrale i modulet civil tvangsfuldbyrdelse er individualforfølgning (særligt udlæg) og universalforfølgning 
(rekonstruktion og konkurs). 

Læringsmål Den studerende skal kunne (viden): 
 

 Udvise forståelse for indholdet af de juridiske grundbegreber og regler inden for panteret, kaution, 
ejendomsforbehold, udlæg, konkurs og rekonstruktion. 

 
Den studerende skal videre kunne (færdigheder): 
 

 Anvende de juridiske grundbegreber og regler inden for panteret, kaution, ejendomsforbehold, ud-
læg, konkurs og rekonstruktion. 

 Identificere relevante problemstillinger inden for fagets centrale områder. 

 Bedømme om fakta i en konkret situation/case er relevante eller irrelevante for en juridisk problem-
stilling. 

 Formulere sig skriftligt klart og juridisk relevant og derigennem formidle tings-, kredit- og insolvens-
retlige problemstillinger og løsningsmodeller. 

 
Den studerende skal endelig kunne (kompetencer):  
 

 Anvende juridisk metode og juridiske argumentationsteknikker på en konkret, ukendt og komplice-
ret case. 

 Forudsige den juridisk korrekte løsning på en problemstilling/case, som den må kunne forventes at 
blive, såfremt problemstillingen skulle afgøres af en domstol eller lignende. 

 Udforme et struktureret, klart og præcist løsningsforslag til en konkret problemstilling. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kommunalret (5. semester) 
 

Fagelementets 
navn og ECTS 

Kommunalret 
10 ECTS 

Formål Formålet med faget er at give den studerende forståelse for det retlige grundlag for kommunestyret, de kommu-
nale opgaver og det kommunale tilsyn samt indsigt i, hvordan kommunestyret fungerer i praksis. 

Indhold  Faget indeholder hovedsageligt: 
 

 Valg og konstituering af kommunalbestyrelse og bygdebestyrelse. 

 De kommunale organer (kommunalbestyrelse, borgmester og udvalg). 

 Det enkelte kommunalbestyrelsesmedlems rettigheder og pligter. 

 Økonomisk forvaltning. 

 Kommunestyret i praksis (samspil mellem embedsmænd og politikere, samarbejde mellem kommuner, 
samspil mellem kommuner og selvstyremyndigheder). 

 Borgerindflydelse (bygderåd, kommunale folkeafstemninger, spørgetid i kommunalbestyrelsen). 

 Kommunale opgaver efter sociallovgivning, arbejdsmarkedslovgivning og børne- og undervisningslovgiv-
ning. 

 Kommunal erhvervsvirksomhed og støtte til private erhvervsvirksomheder. 

 Kommunalfuldmagten (ulovbestemte kommunale opgaver). 

 Det kommunale tilsyn. 

Læringsmål VIDEN 

 Kommunalrettens kilder, grundbegreber og principper. 

 Praktiske og strukturelle forudsætninger for kommunestyret i Grønland. 

 De kommunale organer. 

 Kommunalbestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter. 

 Kommunernes opgaver. 

 Samspil mellem kommuner og selvstyremyndigheder. 

 Borgernes indflydelse på kommunestyret. 

 Det kommunale tilsyn. 
 
FÆRDIGHEDER 

 Identificere og fortolke kommunalretlige retskilder. 

 Identificere og løse kommunalretlige problemstillinger ved anvendelse af fagets terminologi og ved ind-
dragelse af praktiske og strukturelle forudsætninger for kommunestyret i Grønland. 

 
KOMPETENCER 

 Formidle indsigt i kommunalretlige regler og principper over for fagfæller, politikere og borgere. 

 Diskutere samspil mellem retlige krav og praktiske forudsætninger ved bedømmelsen af konkrete sager 
og ved tilrettelæggelsen af styringen af kommuner. 

 Selvstændigt vurdere konkrete kommunalretlige problemstillinger i klart formuleret og struktureret 
skriftlig fremstilling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Finanslovsret (5. semester) 
 

Fagelementets navn 
og ECTS 

Finanslovsret 
5 ECTS 

Formål Formålet er at give den studerende en grundlæggende indsigt i den offentlige bevillingsret og herunder et 
særligt indblik i finanslovens bevillingssystem, dens opbygning og funktion som lov. Til belysning af finanslovs-
rettens indtægtsside gives den studerende endvidere en introduktion til dele af skatteretten. 

Indhold  Faget indeholder primært: 
 

 Finanslovsrettens retskilder. 

 Finanslovens (og årsbudgetternes) tilblivelse og opbygning. 

 Bevillingskompetence og udgiftshjemmel. 

 Tillægsbevillinger. 

 Udgiftskontrol. 

 Regnskaber. 

 Skatterettens retskilder. 

 Skatteretlige grundprincipper. 

 Indkomstskattelovens struktur. 

 Indkomstbegreber. 

 Personbeskatning. 

 Erhvervsbeskatning. 

 Subjektiv skattepligt. 

 Foranstaltninger. 

Læringsmål Den studerende skal: 
 

 Have en grundlæggende viden om den offentlige bevillingsret og forstå samspillet mellem bevillings-
kompetence og udgiftshjemmel. 

 Kunne gøre rede for tillægsbevillingsreglerne. 

 Kunne beskrive sammenhængen mellem finanslov, årsbudgetter og regnskaber. 

 Have en grundlæggende viden om skatterettens retskilder og grundprincipper. 

 Kunne gøre rede for de centrale dele af retsgrundlaget bag person- og erhvervsbeskatningen. 

 Kunne beskrive de vigtigste kendetegn for skattepligtens indtræden og ophør. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Familie- og arveret (5. semester) 
 

Fagelementets navn 
og ECTS 

Familie- og arveret 
10 ECTS 

Formål Faget har til formål at sætte den studerende i stand til ved hjælp af juridisk metode at håndtere grundlæg-
gende teoretiske og praktiske juridiske problemstillinger inden for familie- og arveretlige emner. 
 
Faget har endvidere til formål at give den studerende kendskab til familie- og arveretlige grundbegreber og 
overblik over familie- og arveretlige emner, at give et mere indgående kendskab til udvalgte, centrale emner, 
at opøve evnen til at identificere, analysere og vurdere familie- og arveretlige problemstillinger med henblik 
på at løse eller forebygge uoverensstemmelser samt at opøve evnen til skriftligt at formulere og formidle fa-
milie- og arveretlige problemstillinger og løsningsmodeller. Herved opnås kompetence til at arbejde teoretisk 
og praktisk med grundlæggende familie- og arveretlige problemstillinger. 

Indhold  I familieretten er de centrale områder reglerne om indgåelse og opløsning af ægteskab, retsforholdet mellem 
ægtefæller og mellem ugifte samlevende samt børns retsstilling i relation til forældreskab, forældremyndig-
hed og forsørgelse. 
 
I arveretten er de centrale områder reglerne om slægtninges og ægtefællers arveret, herunder reglerne om 
uskiftet bo. Endvidere omfattes reglerne om testamenter samt hovedprincipperne for dødsbobehandling. 

Læringsmål Den studerende skal opbygge en viden om: 
 

 Familie- og arveretlige begreber. 

 Familie- og arveretlige retskilder. 
 
 
Den studerende skal kunne (færdigheder): 
 

 Anvende den juridiske metode, herunder de familie- og arveretlige regler, på en konkret og ukendt 
case. 

 Bedømme om fakta i en konkret situation/case er relevante eller irrelevante for en juridisk problem-
stilling. 

 Identificere familie- og arveretlige problemstillinger. 

 Anvende juridiske argumentationsteknikker. 

 Forudsige den juridisk korrekte løsning på en problemstilling/case, som den må kunne forventes at 
blive, såfremt problemstillingen skulle afgøres af en domstol eller anden kompetent myndighed. 

 
Den studerende skal kunne (kompetencer): 
 

 Formulere sig skriftligt klart og juridisk relevant og dermed kunne formidle familie- og arveretlige 
problemstillinger og løsningsmodeller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Selskabsret (5. semester) 
 

Fagelementets navn 
og ECTS 

Selskabsret 
5 ECTS 

Formål Faget har til formål at sætte den studerende i stand til ved hjælp af juridisk metode at håndtere grundlæg-
gende teoretiske og praktiske juridiske problemstillinger inden for selskabsretlige emner. 
 

Indhold  Selskabsrettens grundprincipper og begreber. Overblik over de enkelte selskabsformer:  
 

 Kapitalselskaber (aktieselskaber og anpartsselskaber). 

 Personselskaber (interessentskaber og kommanditselskaber). 

 Principperne for beskyttelse af selskabsdeltagere og kreditorer i de enkelte typer af selskaber. 

Læringsmål VIDEN 
 
Selskabsretten er læren om de juridiske organisationer, der anvendes som ramme for erhvervsmæssig virk-
somhed. Formålet med faget er at give den studerende viden om de selskabsretlige regler og principper samt 
at give et overblik over de almindeligt anerkendte selskabsformer, der kendes i grønlandsk ret, gennem ind-
dragelse af forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for selskabsret. 
 
FÆRDIGHEDER 
 
Den studerende opnår færdigheder i at kunne anvende videnskabelige metoder til at vurdere grundlæggende 
teoretiske og praktiske selskabsretlige problemstillinger og har færdigheder i at identificere og analysere teo-
retiske og praktiske selskabsretlige problemstillinger under inddragelse af relevante retskilder og samfunds-
mæssige hensyn samt i at kunne argumentere for forskellige selskabsretlige løsningsmodeller og i at træffe et 
begrundet valg mellem disse.  
 
Den studerende opnår færdigheder i at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for selskabs-
retten samt i at begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmetoder. Den studerende opnår færdighe-
der i at begrunde og forklare sine resultater på et juridisk sagligt grundlag. 
 
KOMPETENCER 
 
Den studerende opnår kompetencer i at håndtere komplekse situationer inden for det kapitalselskabsretlige 
område samt i at håndtere grundlæggende stiftelses-, ledelses- og hæftelsesmæssige vurderinger inden for 
det personselskabsretlige område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obligationsret (6. semester) 
 

Fagelementets navn 
og ECTS 

Obligationsret 
10 ECTS 

Formål Faget vedrører obligationsrettens almindelige og specielle del. Obligationsretten er læren om skyldforhold 
generelt, og obligationsrettens regler og principper er flere steder kodificeret i de forskellige formueretlige 
love. 
 
Formålet med faget er at give den studerende viden om og forståelse for den generelle retlige regulering af 
forholdet mellem to eller flere kontraktparter og sammenhængen mellem obligationsretten og de formueret-
lige specialdiscipliner. Den studerende skal i den forbindelse opnå forståelse for obligationsrettens alminde-
lige og specielle grundsætninger, og hvilken betydning det har ved løsningen af obligationsretlige problemstil-
linger. Faget omfatter endvidere produktansvar, der normalt rubriceres som et deliktsretligt anliggende. 
 
Faget sigter mod at give den studerende færdigheder til at kunne identificere obligationsretlige problemstillin-
ger og til at kunne udfinde og anvende de relevante obligationsretlige regler til løsning af disse. Hermed opnår 
den studerende kompetence til at forebygge og/eller løse obligationsretlige konflikter. 
 
Faget bygger videre på den viden, den studerende har opnået i primært fagene formueret, kreditsikring og 
selskabsret. 

Indhold  Faget omfatter bl.a. følgende emner: 
 

 Real- og pengeydelser i skyldforhold. 

 Fortolkning og aftalesupplering. 

 Gensidighed, samtidighed og risiko. 

 Misligholdelse og misligholdelsesbeføjelser. 

 Direkte krav. 

 Produktansvar. 

 Debitor- og kreditorskifte. 

 Ophørsmåder, herunder passivitet og forældelse. 

Læringsmål VIDEN 
 
Den studerende skal have viden om fagets begreber, principper og regler. 
 
FÆRDIGHEDER 
 
Den studerende skal: 
 

- Kunne identificere, kategorisere og analysere forskellige obligationsretlige problemstillinger og i for-
længelse heraf kunne udfinde de regler og/eller principper, som er relevante i relation til disse pro-
blemstillinger og argumentere for valget af løsningsforslag. 

- Kunne formidle dette skriftligt på en klar velstruktureret og sammenhængende måde. 
 
KOMPETENCER 
 
Den studerende skal kunne anvende den retsdogmatiske metode, herunder særligt anvende disse regler og 
principper til løsningen af konkrete problemstillinger inden for det obligationsretlige område og skal i den for-
bindelse kunne bedømme forskellige juridiske løsningsmuligheder. 

 

 

 

 



 

 

Bachelorprojekt (6. semester) 
 

Fagelementets navn 
og ECTS 

Bachelorprojekt 
20 ECTS 

Formål Bachelorprojektet skal gennemføres ved Ilisimatusarfik. Formålet er at lære den studerende at udarbejde en 
selvstændig skriftlig fremstilling af et konkret videnskabeligt problem, der ligger inden for studiets centrale 
områder og at formidle dette problem på en professionel og anerkendt videnskabelig måde og på et stringent 
sprog. Emnet for projektet aftales med vejlederen, der ligeledes skal godkende problemformulering og dispo-
sition for projektet, før den studerende går i gang med udfærdigelsen og eventuel indsamling af case-oplys-
ninger eller andet datamateriale. 
 
Bachelorprojektet kan først påbegyndes, når alle fagelementer til og med 5. semester er bestået. 
 
Bachelorprojektet udarbejdes normalt som individuel opgave. Et bachelorprojekt kan dog udarbejdes af to 
studerende i fællesskab. Såfremt bachelorprojektet udarbejdes af to studerende i fællesskab, skal den enkelte 
studerendes bidrag tydeligt angives i opgaven, således at den enkeltes bidrag kan bedømmes for sig (indivi-
duel bedømmelse). 
 
Bachelorprojektet må maksimalt omfatte 30 normalsider (ekskl. databilag), dog maksimalt 50 normalsider 
(ekskl. databilag), hvis opgaven udarbejdes af to studerende. Bachelorprojektet skal forsynes med et resumé 
på grønlandsk, dansk og engelsk. 

Indhold  Indholdet varierer, da den studerende selv vælger sit emne, men det skal fortrinsvis være relevant i forhold til 
uddannelsens fagelementer. 

Læringsmål Den studerende skal: 
 

 Bevise at denne kan gennemføre en selvstændig skriftlig fremstilling af et konkret juridisk videnska-
beligt problem. 

 Kunne problematisere og analysere juridisk samfundsvidenskabelige problemstillinger på en akade-
misk anerkendt måde. 

 Kunne koble juridisk teori og praksis sammen samt bruge juridisk videnskabelige metoder til at ana-
lysere et konkret juridisk problem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Prøver og prøveformer m.v. (jf. i øvrigt prøvestudieordningens afsnit 5.7) 
 

Fagelement Prøveform m.v. 

1. semester  

Retshistorie, retssociologi og 
retsfilosofi 

Mundtlig individuel stedprøve af 30 minutters varighed (inkl. censur) med udgangspunkt i en forud for 
prøven afleveret skriftlig individuel hjemmeopgave med godkendt problemformulering. Der eksamineres 
i alle fagets tre fagdiscipliner. 

Juridisk metode Skriftlig individuel stedprøve (med tilsyn) af 4 timers varighed med hjælpemidler. 

Forfatningsret Skriftlig individuel stedprøve (med tilsyn) af 4 timers varighed med hjælpemidler. 

2. semester  

Formueret Skriftlig individuel stedprøve (med tilsyn) af 4 timers varighed med hjælpemidler. 

Forvaltningsret I Skriftlig individuel stedprøve (med tilsyn) af 4 timers varighed med hjælpemidler. 

Selvstyreret Skriftlig individuel stedprøve (med tilsyn) af 4 timers varighed med hjælpemidler. 

3. semester  

Folkeret Mundtlig individuel stedprøve af 20 minutters varighed (inkl. censur) uden forberedelse. 

Menneskerettigheder Skriftlig individuel hjemmeprøve af 24 timers varighed med hjælpemidler. 

Forvaltningsret II Skriftlig individuel stedprøve (med tilsyn) af 4 timers varighed med hjælpemidler. 

EU-ret Skriftlig individuel stedprøve (med tilsyn) af 4 timers varighed med hjælpemidler. 

Arctic Law Skriftlig individuel hjemmeopgave med hjælpemidler. 

4. semester  

Kriminalret Skriftlig individuel stedprøve (med tilsyn) af 5 timers varighed med hjælpemidler. 

Kreditsikring Skriftlig individuel stedprøve (med tilsyn) af 4 timers varighed med hjælpemidler. 
Intern censur. GGS-skala. 

5. semester  

Kommunalret Skriftlig individuel stedprøve (med tilsyn) af 4 timers varighed med hjælpemidler. 

Finanslovsret Mundtlig individuel stedprøve af 20 minutters varighed (inkl. censur) med 25-30 minutters forberedelse. 

Familie- og arveret Skriftlig individuel stedprøve (med tilsyn) af 4 timers varighed med hjælpemidler. 
Intern censur. GGS-skala. 

Selskabsret Skriftlig individuel stedprøve (med tilsyn) af 4 timers varighed med hjælpemidler. 
Intern censur. GGS-skala. 

6. semester  

Obligationsret Skriftlig individuel stedprøve (med tilsyn) af 4 timers varighed med hjælpemidler. 
Ekstern censur. GGS-skala. 

Bachelorprojekt Individuel bedømmelse af det skriftligt indleverede bachelorprojekt. 

 

 

4. Ikrafttrædelse m.v. 

Dette tillæg træder i kraft den 1. september 2020. Tillægget har virkning fra og med forårssemesteret 2020. 

 

Studerende, der har været omfattet af studieordningen for bacheloruddannelsen i jura, som ikrafttrådt 1. sep-

tember 2018, og som i medfør af denne studieordning har bestået faget privatret (5 ECTS-point), bibeholder 

den opnåede karakter, men skal under den nugældende studieordning med en vægtning på 5 ECTS-point be-

stå faget formueret. 

 

 

 

Godkendt af rektor den 22. juni 2020 i overensstemmelse med proceduren i universitetslovens § 15, stk. 2, 

nr. 4 

 

Gitte Adler Reimer 


