
 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Studienævn for Jura 
  

Meritordning for HA(jur.) til Bacheloruddannelsen i Jura 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

                             

Uddannelsen udbydes i:  Gældende fra 
2015  

   Side: 

Odense 
 

     1 af 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag til  
Studieordning for 

Bacheloruddannelsen (BA) i  
Jura 

 
Meritordning for HA(jur.) til 
Bacheloruddannelsen i Jura 



 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Studienævn for Jura 
  

Meritordning for HA(jur.) til Bacheloruddannelsen i Jura 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

                             

Uddannelsen udbydes i:  Gældende fra 
2015  

   Side: 

Odense 
 

     2 af 4 

 

 
Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i 
 
• Uddannelses- og Forskningsministeriet, ændringsbekendtgørelse nr. 674 af 16. juni 2014 om bachelor- 

og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), samt Ministeriet for 
Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om 
bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen).  

 
• Uddannelses- og Forskningsministeriet, bekendtgørelse nr. 670 af 19. juni 2014 om eksamen og censur 

ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen), samt Ministeriet for Forskning, Innovation og 
Videregående Uddannelser, bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved 
universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). 

 
• Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, bekendtgørelse nr. 1601 af 17. december 2014 om 

karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område 
(karakterbekendtgørelsen). 

 
• Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, bekendtgørelse nr. 1487 af 16. 

december 2013 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne 
(bacheloradgangsbekendtgørelsen). 

 
Uddannelsen er tilknyttet Studienævn for Jura.  
Uddannelsen er tilknyttet censorkorps for Jura. 
 
Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der 
alene er fastlagt af universitetet. 
 
Relevant uddrag af bekendtgørelserne er i studieordningen gengivet med kursiv og med reference til de 
respektive bekendtgørelsers paragraffer, men det anbefales også at læse bekendtgørelserne i deres fulde 
ordlyd.  
 

 
 
Denne studieordning har pr. 1. september 2015 virkning for alle studerende, indskrevet på meritordningen. 
 
Meritordningen er godkendt den 28. oktober 2014 af Studienævn for Jura, og den 30. januar 2015 af 
Dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.  
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Meritordning for HA(jur.) 
 
De optagede HA(jur.)’er er tilknyttet studieordningen for BA Jura, men er ifølge studienævnets 
beslutning fritaget for en række fag og de dertil knyttede regler. I de vedhæftede oversigter er der 
markeret, hvad der – i forhold til Jura-bacheloruddannelsen – er gældende for studerende på 
meritordningen. Det beskrevne meritforløb er alene gældende for ansøgere, der har bestået 
HA(jur.)-uddannelsen. 
 
 
Adgangskravene til meritforløbet er de samme som til bacheloruddannelsen i Jura dvs. ud over at 
have bestået en HA(jur.), skal følgende være opfyldt 
 
 
Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter en gymnasial uddannelse samt opfyldelse af de 
specifikke adgangskrav, jf. bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser 
ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen). 

Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen § 9 
 
De specifikke adgangskrav til bacheloruddannelsen i jura er - ud over en gymnasial uddannelse - 
følgende fag bestået med karakteren 02 eller derover: 

− Dansk A 
− Engelsk B 
− Historie B eller Idéhistorie B eller Samfundsfag B eller 

samtidshistorie B 
 

Jf. Bacheloradgangsbekendtgørelsen §§3-4, samt bilag 1 
 

 
Der er kun et begrænset antal ledige pladser på denne meritordning. Såfremt der er flere ansøgere i 
forhold til ledige pladser, vil optagelse ske efter en faglig vurdering. Studerende der alene har 
bestået HA(jur.)-uddannelsen foretrækkes frem for studerende, der tillige har bestået cand. 
merc.(jur.)-uddannelsen. Bemærk desuden reglen om at ansøgere, der har afsluttet en 
kandidatuddannelse, kun kan optages på en kandidatuddannelse, såfremt der er ledige pladser, jf. § 
12, stk. 1 i Bacheloradgangsbekendtgørelsen. 
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Diagram over meritforløb 
 
Start 1. september 2010 
 

 
3. semester 

(efterår) 

Retshistorie, 
retsfilosofi og 

retssociologi ** 
(15 ECTS) 

 
Familie- og 

arveret 
(10 ECTS) 

 
Folkeret 

(5 ECTS) 

 

2. semester 
(forår) 

 
Forfatningsret 

 
Kriminalret 

 
Forvaltningsret 

 

1. semester 
(efterår) 

(20 ECTS) (20 ECTS) (20 ECTS) Obligationsret 
(10 ECTS)* 

Tallene angiver fagets størrelse i ECTS. 
* Faget skal følges på 2005-ordningen (Obligationsret og køb), hvorefter meritoverførsel skal søges 
til 2009-ordningen. 
** Til og med efterårssemesteret 2012 var fagtitlen ”Retslære, retshistorie og retssociologi”. 
Tallene angiver fagets størrelse i ECTS. 
 
 
Start fra og med 1. september 2011 
 

 
3. semester 

(efterår) 

Retshistorie, 
retsfilosofi og 

retssociologi ** 
(15 ECTS) 

 
Familie- og 

arveret 
(10 ECTS) 

 
Folkeret 

(5 ECTS) 

 

2. semester 
(forår) 

 
Forfatningsret 

 
Kriminalret 

 
Forvaltningsret 

Obligationsret 
(10 ECTS)* 

1. semester 
(efterår) 

(20 ECTS) (20 ECTS) (20 ECTS)  

Tallene angiver fagets størrelse i ECTS. 
* Der skal erhverves særskilt merit for faget obligationsret, hvis faget eller et fag svarende hertil er 
bestået på en tidligere uddannelse. 
** Til og med efterårssemesteret 2012 var fagtitlen ” Retslære, retshistorie og retssociologi”. 
 
 
Beståelseskrav for uddannelsen 
Meritstuderende er fritaget for reglerne om 1. årsprøven. 
 
I øvrigt henvises til beskrivelser og regler i Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura. 
 
 
 
 


