
Fag bach. jur. Oprindelig 
eksamensform 

Efter omlægning 

Dele af formueret Skriftlig stedprøve - 5 
timer 

Skriftlig hjemmeprøve 5 
timer 

Juridisk teori, metode 
og videnskab 

Hjemmeopgave - 48 
timer 

Fastholdes i sin 
oprindelige form 

EU-ret Skriftlig stedprøve - 4 
timer 

Skriftlig hjemmeprøve - 
4 timer 

Forvaltningsret skriftlig Skriftlig stedprøve - 5 
timer  

Skriftlig hjemmeprøve - 
5 timer 

Forvaltningsret 
mundtlig 

Mundtlig eksamen med 
forberedelsestid. 20 
minutters forberedelse 
og  
20 min. eksamination 
pr. studerende 
 

Mundtlig online 
eksamen uden 
forberedelsestid. 20 
min. eksamination pr. 
studerende 
 

Formueret I og II Skriftlige stedprøver - 2 
x 6 timer 

Skriftlige hjemmeprøver 
– 2 x 6 timer 

Retssociologi 
(reeksamen) 

Skriftlig stedprøve – 3 
timer 

Skriftlig hjemmeprøve – 
3 timer 

Folkeret og EU-ret Mundtlig eksamen uden 
forberedelsestid. 20 
min. 

Samme eksamensform – 
nu blot afviklet online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fag cand. jur. Oprindelig 
eksamensform 

Ønsket 
eksamensform 

Aktie- og 
anpartsselskabsret 

Mundtlig eksamen uden 
forberedelsestid. 
20 min. eksamination 
pr. studerende 
 

Samme eksamensform – 
nu blot afviklet online 

Ansættelsesret Mundtlig eksamen uden 
forberedelsestid. 
20 min. eksamination 
pr. studerende 
 

Samme eksamensform – 
nu blot afviklet online 

Business in the Internal 
Market 

Hjemmeopgave 15 dage Samme eksamensform 

Civilproces Skriftlig stedprøve 4 
timer 

Skriftlig hjemmeprøve 4 
timer 

Climate Law Hjemmeopgave 7 dage Samme eksamensform 
Dansk og international 
sportsret 

Mundtlig eksamen uden 
forberedelsestid. 
20 min. eksamination 
pr. studerende 
 

Samme eksamensform – 
nu blot afviklet online 

Drafting Commercial 
Contracts 

Mundtlig eksamen uden 
forberedelsestid. 
20 min. eksamination 
pr. studerende 
 

Samme eksamensform – 
nu blot afviklet online 

Drafting Contracts in 
European a Business 
Context 

Mundtlig eksamen uden 
forberedelsestid. 
20 min. eksamination 
pr. studerende 
 

Samme eksamensform – 
nu blot afviklet online 

Erhvervs- og 
selskabsbeskatning 

Mundtlig eksamen uden 
forberedelsestid. 
20 min. eksamination 
pr. studerende 
 

Samme eksamensform – 
nu blot afviklet online 

EU Competition and 
Procurement Law 

Mundtlig eksamen uden 
forberedelsestid. 20 
minutter eksamination 
pr. studerende 

Samme eksamensform – 
nu blot afviklet online 

EU Migration and 
Asylum Law 

Mundtlig eksamen uden 
forberedelsestid med 
eller uden synopsis. 
20 min. eksamination 
pr. studerende 
 

Samme eksamensform – 
nu blot afviklet online 

European Human 
Rights Law 

Mundtlig eksamen uden 
forberedelsestid. 
20 min. eksamination 
pr. studerende 
 

Samme eksamensform – 
nu blot afviklet online 

Forsikringsret Mundtlig eksamen uden 
forberedelsestid. 
20 min. eksamination 
pr. studerende 
 

Samme eksamensform – 
nu blot afviklet online 



Immaterialret Mundtlig eksamen uden 
forberedelsestid. 
20 min. eksamination 
pr. studerende 
 

Samme eksamensform – 
nu blot afviklet online 

Insolvensret I Mundtlig eksamen uden 
forberedelsestid. 
20 min. eksamination 
pr. studerende 
 

Samme eksamensform – 
nu blot afviklet online 

International Copyright Mundtlig eksamen uden 
forberedelsestid. 
20 min. eksamination 
pr. studerende 
 

Samme eksamensform – 
nu blot afviklet online 

International Law Mundtlig eksamen uden 
forberedelsestid. 
20 min. eksamination 
pr. studerende 
 

Samme eksamensform – 
nu blot afviklet online 

International Trade and 
Finance Law 

Mundtlig eksamen uden 
forberedelsestid. 
20 min. eksamination 
pr. studerende 
 

Samme eksamensform – 
nu blot afviklet online 

International Trade 
Marks Law 

Mundtlig eksamen uden 
forberedelsestid. 
20 min. eksamination 
pr. studerende 
 

Samme eksamensform – 
nu blot afviklet online 

Køb af fast ejendom Mundtlig eksamen uden 
forberedelsestid. 
20 min. eksamination 
pr. studerende 
 

Samme eksamensform – 
nu blot afviklet online 

Markedsret Mundtlig eksamen med 
forberedelsestid. 
20 min. eksamination 
pr. studerende 
 

Mundtlig online 
eksamen uden 
forberedelsestid. 20 
min. eksamination pr. 
studerende 

Persondataret Mundtlig eksamen uden 
forberedelsestid. 
20 min. eksamination 
pr. studerende 
 

Samme eksamensform – 
nu blot afviklet online 

Politi og politiret Mundtlig eksamen uden 
forberedelsestid. Med 
eller uden synopsis. 
20 min. eksamination 
pr. studerende 
 

Samme eksamensform – 
nu blot afviklet online 

Psykiatri- og 
tvangsbehandlingsret 

Mundtlig eksamen uden 
forberedelsestid. 20 
min. eksamination pr. 
studerende 
 

Samme eksamensform – 
nu blot afviklet online 

Samarbejde i 
selskabsform 

Mundtlig eksamen uden 
forberedelsestid.  

Samme eksamensform – 
nu blot afviklet online 



20 min. eksamination 
pr. studerende 
 

Skatteret Skriftlig stedprøve – 5 
timer 

Skriftlig hjemmeprøve - 
5 timer 

Socialret Mundtlig eksamen uden 
forberedelsestid. Med 
eller uden synopsis. 
20 min. eksamination 
pr. studerende 
 

Samme eksamensform – 
nu blot afviklet online 

Strafferet II Mundtlig eksamen uden 
forberedelsestid. 20 
min. eksamination pr. 
studerende 
 

Samme eksamensform – 
nu blot afviklet online 

Strafferetspleje Mundtlig eksamen uden 
forberedelsestid. 20 
min. eksamination pr. 
studerende 
 

Samme eksamensform – 
nu blot afviklet online 

Udvidet dansk og 
international 
insolvensret 

Mundtlig eksamen uden 
forberedelsestid. 20 
min. eksamination pr. 
studerende 
 

Samme eksamensform – 
nu blot afviklet online 

 
 


