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Ændringer i studieordningen for den juridiske kandidatuddannelse 2008  

 

Det Juridiske studienævn har vedtaget nedenstående ændringer for studieordningen 

for den juridiske kandidatuddannelse 2008. 

 

Syge- og omprøver 

Studienævnet har vedtaget, at syge- eller omprøver kan gennemføres med intern cen-

sur, såfremt der er færre end 5 tilmeldte prøven. 

 

Nedenstående afsnit er således tilføjet i studieordningens kapitel 4: studieordningens 

regelbestemmelser: 

 

Ved eksamener med ekstern censur kan syge- eller omprøver gennemføres med in-

tern censur, såfremt der er færre end 5 tilmeldte eksamen.  

     

Konstituerende valgfag 

Studienævnet har præciseret reglerne vedrørende konstituerende valgfag.  

 

Nedenstående afsnit er således tilføjet i studieordningens kapitel 3: Uddannelsens 

enkelte discipliner og prøver:  

 

I tilfælde, hvor et kursusfag ikke længere udbydes og ej heller vil blive det i de nær-

meste 2 semestre, samt hvor der har været afviklet tre eksamensudbud, kan studie-

nævnet dog kræve, at studerende, der har været tilmeldt faget, men som enten ikke 

har aflagt eksamen i faget eller har opnået karakteren -3, enten skal vælge et andet 

kursusfag eller skrive en afløsningsopgave.    

 

5-årsfrist 

Studienævnet har vedtaget, at kandidatuddannelsen skal være afsluttet senest 5 år ef-

ter påbegyndelsen.  

 

Nedenstående afsnit er således tilføjet i studieordningens kapitel 2: Uddannelsens 

struktur:  

 

Uddannelsen skal være afsluttet senest 5 år efter påbegyndelsen. Kun hvor ganske 

særlige forhold foreligger, kan Det Juridiske Studienævn tillade en overskridelse af 

fristen.    

 

Reglen træder i kraft 1. september 2013. Reglen gælder både nye og allerede ind-

skrevne studerende. Studerende der er indskrevet på kandidatuddannelsen før 1. 

september 2013 har fra 1. september 2013 5 år til at færdiggøre uddannelsen fra 

denne dato.  
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