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1. Indledning  
 

Semester- og fagbeskrivelsen er en gennemgang af de fag, som den studerende møder i løbet af sin studie-

tid. Under hvert fag kan den studerende finde alle de oplysninger, der er brug for:  

 Fagets engelske navn 

 Hvilket semester faget er placeret under 

 Fagets anbefalede litteratur (pensum) 

 Hvordan faget afvikles (undervisningsformen) 

 Fagets læringsmål (hvilken viden den studerende skal opnå, hvad der skal opnås af færdigheder i og 

hvilke kompetencer faget giver den studerende) 

 Hvem der er fagansvarlig, og hvem der skal undervise 

 

Semester- og fagbeskrivelsen og dermed anbefalet litteratur/pensum er først endelig 3 uger før seme-

sterstart! 

 

Som udgangspunkt dækker et fag på 10 ECTS over en tidsmæssig studiebelastning på ca. 270 timer. Disse 

timer omfatter skemalagt undervisning (forelæsninger, holdundervisning, etc.) og egne læreprocesser (til-

egnelse af litteratur (pensum), gennemgang af relevante domme, arbejde med relevant lovmateriale, frem-

skaffelse af supplerende litteratur og ikke mindst deltagelse i studie- og læsegrupper, deltagelse i relevante 

temaseminarer og fagarrangementer). Den studerende må forvente at skulle anvende ca. to timer til forbe-

redelse for hver forelæsningstime og ca. en time for hver holdundervisningstime.  

 

I semester- og fagbeskrivelsen er noteret antal timer under hver enkelt fags estimerede tidsforbrug (ECTS-

deklaration). En time sidestilles med en lektion på en varighed af 45 minutter.   

 

Jo længere den studerende kommer hen i studiet, jo mere skal den studerende selv tage ansvar for sin læ-

ring. Det vil sige, at det forventes, at den studerende i stadig højere grad selv kan strukturere sin læring og 

for eksempel selv finde de retskilder, der er brug for. 

 

Bagerst i semester- og fagbeskrivelsen findes uddybende definitioner på begreberne: viden, færdigheder og 

kompetencer, som de anvendes her.  

 

Uddannelsens faglige profil og formål kan ses i studieordningen. 

 

Undervisnings- og eksamensform fremgår af fagoversigt og –beskrivelserne. 
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2. Uddannelsens obligatoriske fag og de enkelte specialiseringsfag  
 

De obligatoriske juridiske fagelementer er i henhold til studieordningens § 7 defineret således: 

FAG ECTS SEM. EKSAMEN 

Juridisk metode 5 1. Skriftlig 2-timers kortsvars eksamen 

Forvaltningsret 10 4 Skriftlig 5-timers eksamen 

Selskabsret 10 6. 

 

Kombination af mundtlig individuel eksamen og 

gruppevis eksamination på baggrund af synopsis  

Markedsret 10 5 Skriftlig 4-timers eksamen 

Aftaleret 20 1. Skriftlig 5-timers eksamen (10 ECTS) 

+ Mundtlig eksamen (10 ECTS)                    Erstatningsret 

Køberet 10 2. Skriftlig 5-timers eksamen  

 Obligationsret I  

Obligationsret II 10.  5. 

 

Mundtlig gruppeeksamen på baggrund af projekt  

 Finansieringsret og insol-

vensret 

Erhvervsjuridisk rådgivning 10 4 Mundtlig gruppeeksamen på baggrund af projekt 

Grundlæggende skatteret 10 5. Skriftlig 4-timers eksamen 

EU-ret 10 2. Mundtlig gruppeeksamen på baggrund af projekt 

Driftsøkonomi, industriøko-

nomi og samfundsøkonomi I 

5 1 Afløsningsopgave i gruppe (intern censur) 

Driftsøkonomi, industriøko-

nomi og samfundsøkonomi II 

og eksternt regnskab 

10 2 Skriftlig 4-timers eksamen 

Organisationsteori og viden-

skabsteori 

15 3 Mundtlig gruppeeksamen på baggrund af projekt 

Finansiering 5 3 Skriftlig 4-timers eksamen 

Økonomistyring inkl. mana-

gement/ledelse 

10 5 Mundtlig eksamen 

Marketing og strategi 10 5 Mundtlig eksamen på baggrund af projekt 

Specialiseringsfag  
10 6. Eksamensform fremgår af fagbeskrivelsen for det 

valgte fag 

Bachelorprojekt  

i jura eller økonomi 

10 6. 
Projektprøve  
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3.  Semester- og fagbeskrivelser  

3.1. Uddannelsens 1. semester – semesterbeskrivelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faget Juridisk metode giver fundamentet for forståelsen af det almene modul. Endvidere giver faget en 

grundlæggende forståelse af den retsdogmatiske metode, hvilket er en altafgørende faktor for den stu-

derendes forståelse og anvendelse af juraen fremadrettet. Metodisk arbejdes der med retskilderne på 

forelæsninger, hvortil der skal forberedes besvarelse af spørgsmål. 

 

Faget Driftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi I giver en grundlæggende introduktion til en 

række centrale økonomiske problemstillinger. Forståelsen af de økonomiske problemstillinger bliver 

gennemgået på tre aggregerede niveauer, hvilket omfatter det overordnede økonomiske system, det 

industrielle syn og virksomhedssynet. De studerende modtager ved kursets afslutning en mindre afløs-

ningsopgave, der skal løses gruppevis. Besvarelsen skal godkendes af underviseren for at kunne deltage i 

eksamen i Driftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi II på 2. semester. 

 

Formueret 1 består af to elementer, som dækker de to måder, som formueretligt krav i almindelighed 

bliver stiftet på. Disse to elementer er aftaleret og erstatningsret. Aftaleret drejer sig om indgåelse af 

aftaler. Muligheden for at indgåelse af aftaler er en hjørnesten for både private, erhvervsdrivende og 

offentlige myndigheder. Det gælder ikke blot i Danmark men i hele den vestlige verden. Det er også rele-

vant, hvornår aftaler på grund af ugyldighed alligevel ikke er bindende, hvilket kan skyldes svig eller ud-

nyttelse. Faget omfatter tillige indgåelse af aftale gennem fuldmægtig. Aftaleret er nødvendig for forstå-

else af samtlige formueretlige fag, såsom almindlig obligationsret, tingsret, selskabsret, lejeret, ansættel-

sesret mv. Erstatningsret drejer sig om, hvornår en parts adfærd er ansvarspådragende, således at parten 

pådrager sig en pligt til at betale erstatning til den anden part. Heri indgår bl.a. vurdering af ansvars-

grundlag, årsagssammenhæng, tabsopgørelse, medvirken og gennemgang af specielle områder såsom 

ansvar for børn og færdselsansvar. Erstatningsret er således et helt centralt formueretligt fag, som det er 

nødvendigt at have en omfattende forståelse af som jurist.      

 

 

 

 

FAG ECTS SEM. EKSAMEN 

Juridisk metode 5 1. Skriftlig 2-timers kortsvars eksamen 

Driftsøkonomi, indu-

striøkonomi og sam-

fundsøkonomi I 

5 1. 
Afløsningsopgave i gruppe (intern cen-

sur) 

Erstatningsret 

20 1. 
Skriftlig 5-timers eksamen (10 ECTS) 

 + Mundtlig eksamen (10 ECTS)                    Aftaleret 
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Semestrets estimerede arbejdsbelastning fordelt på studieaktiviteter (ECTS-deklaration): 

Forelæsninger = 86 timer 

Forelæsninger (øvelsesopgaver) =  0 timer 

Forberedelse (forelæsning) =  273 timer 

Holdundervisning =  30 timer 

Forberedelse (holdundervisning) =  93 timer 

Studenterinstruktioner =  26 timer 

Øvelsesopgaver =  44 timer 

Projektudarbejdelse, vejledning, eksamensforberedelse =  258 timer 

I alt =  810 timer 
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3.2. Uddannelsens 1. semester – fagbeskrivelser   

3.2.1. Juridisk metode, 5 ECTS  
 

Fagets navn: Juridisk metode 

Fagets engelske navn: Legal methodology 

Sprog: Dansk 

Samlæsning: Jura 1. semester og Erhvervsøkonomi-jura 1. semester 

Fagansvarlig: Professor MSO Carsten Munk-Hansen 

Underviser: Professor MSO Carsten Munk-Hansen 

 

Den studerende skal opnå viden 

om: 

 Grundlæggende færdigheder 

 Grundlæggende retskildeteori 

 Fremherskende fortolkningsmetoder 

 Juridisk metodes alogiske karakter 

 Betydningen af retsområdernes værdigrundlag 

 Forskellig vægtning af retskildematerialer 

 Grundlæggende juridisk argumentation 

 

Undervisningen tilrettelægges så 

den studerende gennem anvendel-

se af den juridiske metode opnår 

færdigheder i at: 

 Redegøre for metodisk terminologi 

 Søge retskildemateriale 

 Tolke retskildemateriale 

 Vægte og afveje retskildemateriale og hensyn 

 Redegøre for grundlaget for den retlige beslutning 

 

Den studerende skal samlet opnå 

kompetence til på selvstændig vis 

at: 

 Grundlæggende redegøre for metodiske tilgange til løs-

ning af retlige problemstillinger 

 Identificere og kvalificere retligt relevante fakta 

 Søge retskildemateriale metodisk til brug for løsningen, 

herunder at kortlægge, analysere og vurdere skrevne 

retsregler, retsafgørelser mv. 

 Redegøre for retslitteraturens betydning, og analysere 

og vurdere en juridisk argumentation 

 Med støtte i den grundlæggende metodiske viden sene-

re at udvikle kompetencer til dybere analyser af retsska-

belsen, retsvidenskabelig erkendelse og retlige løs-

ningsmodeller af enhver problemstilling 

 

Pensum i faget er:  Carsten Munk-Hansen: Den juridiske løsning. Introdukti-

on til juridisk metode. Jurist- og Økonomforbundets For-

lag, seneste udgave 
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Eksamen Færdighederne eksamineres ved fagets afslutning ved en 2-
timers skriftlig kortsvarseksamen.  
 
Eksamen afvikles som intern prøve. 
 
Tilladte hjælpemidler: Ingen 
Internetadgang: Ingen 
Der må ikke medbringes elektroniske enheder til eksamen. 

 

Fagets estimerede tidsforbrug 
(ECTS-deklarationen) 

Type Timeantal 

Forelæsninger = 32 timer 

Forberedelse (forelæsning) = 73 timer 

Eksamensforberedelse = 30 timer 

I alt 135 timer 
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3.2.2. Driftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi I 
 

Fagets navn: Driftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi I 

Fagets engelske navn: Business Economics, Industrial Economics and 

National Economics  

Sprog: Dansk 

Samlæsning: Nej 

Fagansvarlig: Lektor Henrik Find Fladkjær 

Underviser: Ekstern lektor Steen Mejrup 

 

Den studerende skal opnå viden 

om: 

 Centrale samfundsøkonomiske begreber, teorier, model-

ler og perspektiver set i forhold til det sam-

fundsøkonomiske system 

 Husholdningernes og virksomhedernes adfærd inden for 

driftsøkonomien 

 Grundlæggende teorier, modeller og analyseredskaber. 

 

Undervisningen tilrettelægges så 

den studerende gennem anvendel-

se af den juridiske metode opnår 

færdigheder i at: 

 Inden for industriøkonomien skal den studerende skal 

på grundlæggende niveau kunne identificere og sam-

menligne relevant teori-, model- og begrebsapparat 

 Reflektere over de grundlæggende samfundsøkonomi-

ske teoriernes anvendelsesmuligheder og begrænsnin-

ger 

 Identificere og sammenligne relevante grundlæggende 

teorier og modeller inden for industriøkonomien 

 Vurdere efficiencen samt effekterne af beskatning 

 Analysere problemstillinger relateret til markedsimper-

fektioner.  

 

Den studerende skal samlet opnå 

kompetence til på selvstændig vis 

at: 

 Analysere og reflektere over, hvordan grundlæggende 

samfundsøkonomiske begreber og teorier gør det muligt 

at forstå samfundsmæssige problemstillinger 

 Grafisk analysere prisdannelsen under andre former for 

ufuldstændig konkurrence (duopol, monopolistisk kon-

kurrence) 

 Beskrive og analysere prisdannelse på faktormarkeder 

 identificere grundlæggende mikroøkonomiske problem-

stillinger 

 Argumentere for anvendelse af grundlæggende mikro-

økonomisk teori på eksempler og praktiske problemstil-

linger.  
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Pensum i faget er: Pensum i faget er diverse kompendier, som gøres tilgængelige 

på Moodle   
 

 

Eksamen Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en 
afløsningsopgave (skriftlig opgave), der skal løses gruppevis.  
Gruppen bliver sammensat af Studiesekretariatet, og den består 
af 4-5 deltagere. Er der frafald kan der forekomme gruppesam-
menlægning.  
Modulet eksamineres gruppevis med individuel bedømmelse 
godkendt/ikke godkendt. Modulet skal være godkendt før den 
enkelte studerende kan indstille sig til en 4-timers skriftlig eksa-
men i kurset i Driftsøkonomi, Industriøkonomi og Samfundsøko-
nomi på 2. semester. 
Formkrav til afløsningsopgaven: Max 10 sider ekskl. forside og 
evt. bilag. 
Eksamen afvikles som intern censur. 

 

Fagets estimerede tidsforbrug 

(ECTS-deklarationen) 

Type Timeantal 

Forelæsninger  =  24 timer 

Øvelser =  12 timer 

Forberedelse (undervisning) =  60 timer 

Eksamensforberedelse =  39 timer 

I alt 135 timer 
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3.2.3. Formueret I 

3.2.3. Aftaleret, 10 ECTS  
 

Fagets navn: Aftaleret 

Fagets engelske navn: Contract Law 

Sprog: Dansk 

Samlæsning: Jura 1. semester og Erhvervsøkonomi-jura 1. semester 

Fagansvarlig: Professor Anders Ørgaard 

Underviser: Forelæser: professor Anders Ørgaard, holdundervisere og stu-

denterinstruktorer 

 

Den studerende skal opnå viden 

om: 

 Grundlæggende elementer og tankegange i aftaleretten 

 Regler og principper for aftaleindgåelse 

 Lovbestemte og ulovbestemte gyldighedsregler inden 

for formueretten 

 Formuerettens fuldmagtsregler 

 Fortolkning af aftaler 

 

Undervisningen tilrettelægges så 

den studerende gennem anvendel-

se af den juridiske metode opnår 

færdigheder i at: 

 Formulere sig klart og velstruktureret om aftaleretlige 

spørgsmål 

 Anvende korrekt juridisk terminologi  

 Redegøre for indholdet af aftaleretlige regler 

 Identificere aftaleretlige problemer og anvende aftale-

retlige regler på konkrete tilfælde 

 

Den studerende skal samlet opnå 

kompetence til på selvstændig vis 

at: 

 Identificere aftaleretlige problemer 

 Kvalificere aftaleretlige problemer 

 Begrunde den juridiske løsning af aftaleretlige spørgsmål 

 

Pensum i faget er:  Bernhard Gomard, Hans Viggo Godsk Pedersen og An-

ders Ørgaard: Almindelig kontraktsret, Jurist- og Øko-

nomforbundets Forlag, seneste udgave 

 

Eksamen Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en 

mundtlig eksamen og ved en 5-timers skriftlig eksamen sammen 

med faget erstatningsret.   
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Såvel mundtlig som skriftlig eksamen afvikles med ekstern cen-

sur. 

 

Tilladte hjælpemidler: Alle 

Internetadgang: Ingen 

Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én 

bærbar computer eller én tablet i alt) 

 

Fagets estimerede tidsforbrug 

(ECTS-deklarationen)   

Type Timeantal 

Forelæsninger = 14 timer 

Forberedelse (forelæsning) = 64 timer 

Holdundervisning = 14 timer 

Forberedelse (holdundervis-

ning) 

= 48 timer 

Studenterinstruktioner = 14 timer 

Øvelsesopgaver = 16 timer 

Eksamensforberedelse,  

mdt. eksamen 

= 50 timer 

Eksamensforberedelse,  

skr. eksamen 

= 50 timer 

I alt 270 timer 
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3.2.4. Erstatningsret, 10 ECTS  
 

Fagets navn: Erstatningsret 

Fagets engelske navn: Tort Law 

Sprog: Dansk 

Samlæsning: Jura 1. semester og Erhvervsøkonomi-jura 1. semester 

Fagansvarlig: Professor Anders Ørgaard 

Underviser: Forelæser: lektor Marie Jull Sørensen, holdundervisere og stu-

denterinstruktorer 

 

Den studerende skal opnå viden 

om: 

 Grundlæggende elementer og tankegange i erstatnings-

retten 

 Regler og praksis om erstatning uden for kontraktforhold 

 Betingelser der skal opfyldes, for at skadevolder bliver 

ansvarlig for en skade 

 Betingelser for at blive ansvarlig for andres fejl 

 Virkningen af skadelidtes egen skyld 

 

Undervisningen tilrettelægges så 

den studerende gennem anvendel-

se af den juridiske metode opnår 

færdigheder i at: 

 Formulere sig klart og velstruktureret om erstatningsret-

lige spørgsmål, 

 Anvende korrekt juridisk terminologi  

 Redegøre for indholdet af erstatningsretlige regler 

 Identificere erstatningsretlige problemer og anvende er-

statningsretlige regler på konkrete tilfælde 

 

Den studerende skal samlet opnå 

kompetence til på selvstændig vis 

at: 

 Identificere erstatningsretlige problemer 

 Kvalificere erstatningsretlige problemer 

 Begrunde den juridiske løsning af erstatningsretlige 

spørgsmål 

 

Pensum i faget er:  Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 

Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave, 

kapitel 1-9, kapitel 12, kapitel 13, afsnit 1-3.2 og kapitel 

15-18 

 

Eksamen Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en 

mundtlig eksamen og ved en 5-timers skriftlig eksamen sammen 
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med faget erstatningsret.   

 

Såvel mundtlig som skriftlig eksamen afvikles med ekstern cen-

sur. 

Tilladte hjælpemidler: Alle 
Internetadgang: Ingen 
Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én 
bærbar computer eller én tablet i alt) 

 

 

Fagets estimerede tidsforbrug 

(ECTS-deklarationen)   

Type Timeantal 

Forelæsninger = 16 timer 

Forberedelse (forelæsning) = 76 timer 

Holdundervisning = 16 timer 

Forberedelse (holdundervis-

ning) 

= 45 timer 

Studenterinstruktioner = 12 timer 

Øvelsesopgaver = 16 timer 

Eksamensforberedelse,  

mdt. eksamen 

= 44 timer 

Eksamensforberedelse,  

skr. eksamen 

= 45 timer 

I alt 270 timer 
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3.3. Uddannelsens 2. semester – semesterbeskrivelse  
 

FAG ECTS SEM. EKSAMEN 

Køberet  

10 

 

2. 

 

Skriftlig 5-timers eksamen 
Obligationsret I  

EU-ret 10 2 
Mundtlig gruppeeksamen på 

baggrund af projekt 

Driftsøkonomi, industriøkonomi 

og samfundsøkonomi II og eks-

ternt regnskab 

10 2. 

 

Skriftlig 4-timers eksamen  

 

Afventer nærmere beskrivelse 

Semestrets estimerede arbejdsbelastning fordelt på studieaktiviteter (ECTS-deklaration) ER UNDER UDAR-

BEJDELSE: 

 

Forelæsninger = timer  

Forberedelse (forelæsning) = timer 

Holdundervisning = timer 

Forberedelse (holdundervisning) = timer 

Øvelsesopgaver 

Forberedelse øvelsesopgaver 

Studenterinstruktioner 

= timer 

= timer 

=  timer 

Gruppearbejde  

Eksamensforberedelse 

I alt 

=  timer 

=  timer 

= 810 timer 
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3.4. Uddannelsens 2. semester - fagbeskrivelser 

3.4.1. Køberet (sammen med obligationsret I), i alt 10 ECTS  
 

Fagets navn: Køberet 

Fagets engelske navn: Sales Law 

Sprog: Dansk 

Samlæsning: Erhvervsøkonomi-jura 2. semester og Jura 4. semester 

Fagansvarlig: Professor Søren Sandfeld Jakobsen 

Underviser: Ekstern lektor Lars Kühnel 

 

Den studerende skal opnå viden om:  Køberetlige begreber og grundelementer og videnskabelige 

problemstillinger 

 Sondring mellem handelskøb, forbrugerkøb og civilkøb 

 Misligholdelsestyper i købsaftaler 

 Misligholdelsesbeføjelser i køb 

 Misligholdelsesbeføjelsernes bortfald 

 

Undervisningen tilrettelægges så 

den studerende gennem anvendelse 

af den juridiske metode opnår fær-

digheder i at: 

 Identificere det retlige indhold af en køberetlig tvist og be-

skrive denne i en køberetlig terminologi 

 Anvende købelovens bestemmelser korrekt på køberetlige 

tvister 

 Afgøre en kontrakt problemstilling ved anvendelse af købe-

lovens bestemmelser og andre relevante retskilder  

 

Den studerende skal samlet opnå 

kompetence til på selvstændig vis 

at: 

 Anvende juridisk metode på køberetlige spørgsmål 

 Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger i forhold 

til køberettens regler og principper 

 Formulere sig klart og velstruktureret om køberetlige 

spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi 

 Vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt 

konsekvenserne ved reglernes overtrædelse 

 

Pensum i faget er:  Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund og Anders Ørgaard: 

Købsretten, Karnov Group, seneste udgave 

 

Eksamen Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en 5-

timers skriftlig eksamen sammen med modulet Obligationsret I  

 

Såvel skriftlig som mundtlig eksamen afvikles med ekstern censur. 
 

Tilladte hjælpemidler: Alle 
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Internetadgang: Ingen 

Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én 

bærbar computer eller én tablet i alt) 

 

Fagets estimerede tidsforbrug 

(ECTS-deklarationen) 

Type Timeantal 

Forelæsninger = 12 timer 

Forberedelse (forelæsning) = 24 timer 

Udarbejdelse af opgaver,  

4x3 timer 

= 12 timer 

Opgavegennemgang, 

 3x2 timer  

(sammen med obligationsret) 

= 6 timer 

Studenterinstruktioner = 4 timer 

Eksamensforberedelse = 56 timer 

I alt 114 timer 
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3.4.2. Obligationsret I (sammen med køberet) 
 

Fagets navn: Obligationsret I 

Fagets engelske navn: Law of Obligations I 

Sprog: Dansk 

Samlæsning: Nej 

Fagansvarlig: Professor Søren Sandfeld Jakobsen 

Underviser: Studielektor Gitte Slotved og ekstern lektor Jens Pontoppidan 

 

Den studerende skal opnå viden om:  Obligationsretlige begreber og videnskabelige problemstil-

linger 

 Den almindelige obligationsrets principper og samspillet 

mellem disse og den specielle obligationsret 

 Den obligationsretlige terminologi, således at den stude-

rende kan videreudvikle sine evner til at kvalificere aftaler 

og tvister 

 Obligationsretlig argumentation og aftalefortolkning 

 Betingelser for anvendelse af obligationsrettens mislighol-

delsesbeføjelser: naturalopfyldelse, ophævelse og erstat-

ning i kontrakt (herunder sondringen mellem positiv opfyl-

delsesinteresse og negativ kontraktinteresse) 

 Indgåelse og fortolkning af aftaler om misligholdelse og 

misligholdelsesbeføjelser 

 

Undervisningen tilrettelægges så 

den studerende gennem anvendelse 

af den juridiske metode opnår fær-

digheder i at: 

 Identificere det retlige indhold af en tvist mellem to eller 

flere parter og beskrive denne i obligationsretlig termino-

logi  

 Anvende den almindelige obligationsrets principper i sam-

spil med den specielle obligationsret, herunder blandt an-

det i samspil med køberetten 

 Afgøre hvornår der foreligger misligholdelse i en konkret si-

tuation 

 Afgøre hvilke misligholdelsesbeføjelser, der finder anven-

delse i en konkret situation 
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Den studerende skal samlet opnå 

kompetence til på selvstændig vis 

at: 

 Anvende juridisk metode på obligationsretlige spørgsmål, 

 Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger i forhold 

til obligationsretlige regler og principper 

 Formulere sig klart og velstruktureret om obligationsretlige 

spørgsmål med anvendelse af korrekt obligationsret termi-

nologi 

 Kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold 

samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse 

 

Pensum i faget er:  Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky: Lærebog i obli-

gationsret I, Karnov Group, seneste udgave 

 

Eksamen Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en 5-

timers skriftlig eksamen sammen med modulet Køberet I  

 

Såvel skriftlig som mundtlig eksamen afvikles med ekstern censur. 
 

Tilladte hjælpemidler: Alle 

Internetadgang: Ingen 

Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én 
bærbar computer eller én tablet i alt) 

 

Fagets estimerede tidsforbrug 

(ECTS-deklarationen) 

Type Timeantal 

Holdundervisning = 28 timer 

Forberedelse (holdundervis-

ning) 

= 56 timer 

Udarbejdelse af opgaver,  

4x3 timer 

= 12 timer 

Opgavegennemgang,  

3x2 timer  

(sammen med køberet) 

= 6 timer 

Studenterinstruktioner = 8 timer 

Eksamensforberedelse = 56 timer 

I alt = 166 timer 

 

  



 

20 
 

3.4.3. EU-ret, 10 ECTS  
 

Fagets navn: EU-ret 

Fagets engelske navn: EU Law 

Sprog: Dansk 

Samlæsning: Erhvervsøkonomi-jura 2. semester og Jura 4. semester 

Fagansvarlig: Professor Søren Sandfeld Jakobsen 

Underviser: Ph.d. studerende Tanja Kammersgaard Christensen og undervis-

ningsassistent Rebekka Mary Møller. 

 

Den studerende skal opnå viden om:  EU-rettens regler og principper 

 De EU-retlige retskilder 

 EU-institutioner 

 Forholdet mellem EU-ret og national 

 Harmonisering 

 De frie bevægeligheder 

 Domstolskontrol 

 

Undervisningen tilrettelægges så 

den studerende gennem anvendelse 

af den juridiske metode opnår fær-

digheder i at: 

 Angive EU-rettens grundbegreber 

 Redegøre for indholdet af de almindelige regler i EU-retten 

 Analysere betydningen af retspraksis fra EU-Domstolen 

 Diskutere forskellige løsninger på almindelige EU-retlige 

problemstillinger, med inddragelse af relevante teoretiske 

opfattelser og praksis til begrundelse for løsningen 

 Relatere emneorienteret problemstilling til EU-retlige reg-

ler og principper, herunder at afdække retstilstand på det 

udvalgte emneområde 

 selvstændigt og ved samarbejde at kunne afdække og re-

degøre for en EU-retlig problemstilling og dens løsning på 

skrift og i tale. 

 

Den studerende skal samlet opnå 

kompetence til på selvstændig vis 

at: 

 Anvende juridisk metode på EU-retlige spørgsmål 

 Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger til EU-

rettens regler 

 Formulere sig klart og velstruktureret om EU-retlige 

spørgsmål med anvendelse af korrekt EU-retlig terminologi 

 

Pensum i faget er:  Karsten Engsig Sørensen og Poul Runge Nielsen: EU-retten, 

Jurist- og Økonomiforbundets forlag, seneste udgave 

 

 

Eksamen Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en 
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mundtligt gruppeeksamen på baggrund af et projekt.  

 

Eksamen afvikles med ekstern censur. 

 

Fagets estimerede tidsforbrug 

(ECTS-deklarationen) 

Type Timeantal 

Forelæsninger =  32 timer 

Forberedelse (forelæsning) = 92  timer 

Studenterinstruktion =  6 timer 

Forberedelse (studenterin-

struktion) 

= 15 timer 

Øvelsesopgaver (3 sæt) = 18  timer 

Opgavegennemgang = 4  timer 

Eksamensforberedelse =103 timer 

I alt = 270 timer 
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3.4.4. Driftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi II og eks-

ternt regnskab, 10 ECTS  
 

Fagets navn: Driftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi II og eks-

ternt regnskab 

Fagets engelske navn: Business Economics, 

Industrial Economics and 

National Economics II 

Sprog: Dansk 

Samlæsning: Nej 

Fagansvarlig: Lektor Henrik Find Fladkær 

Underviser:  

 

Den studerende skal opnå viden om:  Centrale samfundsøkonomiske begreber, teorier, modeller 

og perspektiver set i forhold til det samfundsøkonomiske 

system og de generelle økonomiske politikkers virkefelter i 

dansk og international økonomi samt deres betydning for 

virksomheden  

 Centrale teorier og modeller inden for industriøkonomi  

 antagelserne bag fuldkommen konkurrence samt effici-

encen af den tilhørende markedsligevægt inden for drifts-

økonomien  

 Identificere og eksemplificere driftsøkonomiske problem-

stillinger relateret til markedsimperfektionercentrale be-

greber, principper og metoder inden for eksternt regnskab.  

 Teorier, modeller og analyseredskaber med særlig henblik 

på strategi og organisationsanalyse. 

 

Undervisningen tilrettelægges så 

den studerende gennem anvendelse 

af den juridiske metode opnår fær-

digheder i at: 

 Reflektere over de samfundsøkonomiske teoriernes an-

vendelsesmuligheder og begrænsninger  

 Identificere og sammenligne relevante teorier og modeller 

inden for industriøkonomien, hvor den studerende skal 

kunne identificere og sammenligne relevant teori-, model- 

og begrebsapparat. Den studerende skal også kunne vurde-

re industriøkonomiske modellers forudsætninger i relation 

til relevante cases  

 Vurdere efficiencen samt effekterne af beskatning  

 Analysere problemstillinger relateret til markedsimperfek-

tioner  

 Anvende teorier, modeller og analyseredskaber på speci-

fikke problemstillinger inden for strategi og organisations-
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analyse.  

 Vurdere det eksterne regnskabs muligheder som kommu-

nikationsmulighed over for eksterne interessenter. 

 

Den studerende skal samlet opnå 

kompetence til på selvstændig vis 

at: 

 Analysere og reflektere over, hvordan grundlæggende sam-

fundsøkonomiske begreber og teorier gør det muligt at for-

stå samfundsmæssige problemstillinger  

 Grafisk analyserer prisdannelsen under andre former for 

ufuldstændig konkurrence (duopol, monopolistisk konkur-

rence)  

 Analysere prisdannelse på faktormarkeder  

 Identificere driftsøkonomiske problemstillinger  

 Argumentere for anvendelse af driftsøkonomisk teori på 

eksempler og praktiske problemstillinger  

 Kunne identificere de vigtigste elementer i det eksterne 

regnskab 

 Argumentere for anvendelse af teorier, modeller og analy-

seredskaber på strategiske problemstillinger og organisati-

onsanalyse. 

 

Pensum i faget er:  

 

Eksamen Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en 

skriftlig 4-timers eksamen  

 

Eksamen afvikles med ekstern censur. 

 

Tilladte hjælpemidler: Alle 
Internetadgang: Ingen 
Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én 
bærbar computer eller én tablet i alt) 

 

Fagets estimerede tidsforbrug 

(ECTS-deklarationen) 

Type Timeantal 

Forelæsninger = 48 timer 

Forberedelse (forelæsning) = 96 timer 

Øvelser =  24 timer 

Forberedelse (øvelser) =  24 timer 

Eksamensforberedelse = 78 timer  

 I alt = 270 timer 
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3.5. Uddannelsens 3. semester – semesterbeskrivelse  
 

FAG ECTS SEM. EKSAMEN 

Obligationsret II 

10 3. Skriftlig 5-timers eksamen 
Finansieringsret og in-

solvensret 

Organisationsteori og 

videnskabsteori 
15 3. Skriftlig 4-timers eksamen 

Finansiering 5 3 Skriftlig 4-timers eksamen 

 

Afventer nærmere beskrivelse 

 

Semestrets estimerede arbejdsbelastning fordelt på studieaktiviteter (ECTS-deklaration) ER UNDER UDAR-

BEJDELSE: 

Forelæsninger = ? timer 

Forberedelse (forelæsning) = ? timer 

Øvelsesundervisning 

Søgeøvelser 

= ? timer 

= ? timer 

Forberedelse (øvelsesundervisning) = ? timer 

Øvelsesopgaver = ? timer 

Eksamensforberedelse = ? timer 

I alt = 810 timer 
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3.6. Uddannelsens 3. semester – fagbeskrivelser  

3.6.1. Obligationsret II (sammen med finansieringsret og insolvensret), 

10 ECTS 
 

Fagets navn: Obligationsret II 

Fagets engelske navn:  

Sprog: Dansk 

Samlæsning:  

Fagansvarlig:  

Underviser:  

 

Den studerende skal opnå viden om:  Obligationsretlig terminologi, argumentation og problem-
løsning 

 De obligationsretlige regler om personskifte i gensidigt be-

byrdende retsforhold, overdragelse af fordringer, fordrin-

gers ophør, herunder ved eftergivelse, efterbetaling, con-

dictio in debiti, modregning, passivitet og forældelse, samt 

hæftelsesformerne, herunder kaution. 

 

Undervisningen tilrettelægges så 

den studerende gennem anvendelse 

af den juridiske metode opnår fær-

digheder i at: 

 Identificere, kvalificere og løse obligationsretlige spørgs-
mål og problemstillinger inden for de af modulet omhand-
lede emner 

 Vise kendskab til og redegøre for indholdet af de relevante 
obligationsretlige regler 

 Formulere sig klart og velstruktureret om obligationsretli-

ge spørgsmål og anvende korrekt obligationsretlig termi-

nologi. 

 

Den studerende skal samlet opnå 

kompetence til på selvstændig vis 

at: 

 Anvende juridisk metode på obligationsretlige spørgsmål 

 Erhverve og anvende viden om de omfattede obligations-
retlige emner 

 Kvalificere og løse juridiske problemstillinger i forhold til 
obligationsretlige regler og principper 

 Formulere sig klart og velstruktureret om obligationsretlige 

spørgsmål med anvendelse af korrekt obligationsretlig 

terminologi. 

 

Pensum i faget er:   

 

Eksamen Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved mundt-

lig gruppeeksamen med udgangspunkt i projekt sammen med mo-

dulet Finansieringsret og insolvensret.  
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Eksamen afvikles med ekstern censur. 

 

Fagets estimerede tidsforbrug 

(ECTS-deklarationen) 

Type Timeantal 

Forelæsninger = timer 

Forberedelse (forelæsning) = timer 

Søgeøvelser = timer 

Eksamensforberedelse  = timer 

I alt timer 
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3.6.2. Finansieringsret og insolvensret (sammen med obligationsret II), 

10 ECTS 
 

Fagets navn: Finansiering og insolvensret 

Fagets engelske navn:  

Sprog: Dansk 

Samlæsning:  

Fagansvarlig:  

Underviser:  

 

Den studerende skal opnå viden om:  Indholdet af løsørepanterettigheder 

 Forholder mellem panthaver og pantsætter 

 Tilbehørspanteret 

 Virksomhedspant 

 Underpant i løsøre 

 Håndpant 

 Ejendomsforbehold 

 Tilbageholdsret 

 Ophør af panteret 

 Individualforfølgningsreglerne 

 Udlægsgrundlag 

 Arrest 

 Indsigelser mod udlæg arrest 

 Genstanden for udlæg 

 Virkningen af udlæg 

 Tvangsauktion 

 Indtræden af konkurs 

 Ligebehandlings- og urådighedsprincippet i konkurs 

 Konkursmassen 

 Kreditorgrupper 

 Konkursorden og konkursprivilegier 

 Omstødelse i konkurs 

 Forholdet til panthavere og andre rettighedshavere 

 Fundamentet for eksekution 

 Parternes stilling ved eksekution 

 Genstanden for eksekution 

 Arrest og forbud 

 Samspillet med eksekution og øvrige formueretlige regler. 

 

Undervisningen tilrettelægges så 

den studerende gennem anvendelse 

af den juridiske metode opnår fær-

digheder i at: 

 Beskrive gældende ret 

 Identificere det retlige indhold af en tvist i eksekutionssy-
stemet, løsøretingsretlig tvist og in-solvensretlig tvist og 
beskrive denne i korrekt terminologi 

 Skelne mellem irrelevante og relevante fakta 

 Operere med flere formueretlige discipliner 
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 Anvende relevante retsregler og retssætninger på fakta 

 Argumentere for og imod forskellige løsninger af eksekuti-
onsretlige, tingsretlige og insolvens-retlige spørgsmål 

 Afgøre en konkret problemstilling ved anvendelse af rele-

vante retskilder. 

 

Den studerende skal samlet opnå 

kompetence til på selvstændig vis 

at: 

 Redegøre for reglerne om rettigheder i løsøre, individual-
forfølgning og universalforfølgning  

 Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger i forhold 
til eksekutionsrettens, tingsrettens og insolvensrettens reg-
ler og principper  

 Formulere sig klart og velstruktureret om sikkerhedsretlige 
og insolvensretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt 
terminologi  

 Kunne vurdere og analysere en konkret problemstilling og 
identificere de relevante retsregler til løsning af den fore-
lagte problemstilling, samt anvende retsreglerne korrekt 
ved brug af den juridiske metode.  

 

Pensum i faget er:   

 

Eksamen Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en 

mundtlig gruppeeksamen med udgangspunkt i projekt sammen 

med modulet Finansieringsret og insolvensret. 

 

Fagets estimerede tidsforbrug 

(ECTS-deklarationen) 

Type Timeantal 

Forelæsninger = timer 

Forberedelse (forelæsning) = timer 

Søgeøvelser = timer 

Eksamensforberedelse  = timer 

I alt timer 
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3.6.3. Organisationsteori og videnskabsteori, 15 ECTS 
 

Fagets navn: Organisationsteori og videnskabsteori 

Fagets engelske navn:  

Sprog: Dansk 

Samlæsning:  

Fagansvarlig:  

Underviser:  

 

 

Den studerende skal opnå viden om:  Opbygge en viden der giver mulighed for at kunne redegø-

re for og forholde sig kritisk til grundlæggende organisati-

onsteori og videnskabelige metodetilgange  

 Opbygge en viden der giver mulighed for at kunne redegø-

re for og forholde sig kritisk til forskellige perspektiver på 

organisationen og dens processer.  

 

Undervisningen tilrettelægges så 

den studerende gennem anvendelse 

af den juridiske metode opnår fær-

digheder i at: 

 Arbejde selvstændigt og metodisk med problemorienteret 

projektarbejde 

 Udvikle videnskabelige undersøgelsesdesign, som kan bru-

ges til at identificere og undersøge erhvervsøkonomiske 

problemstillinger 

 Diagnosticere og analysere organisatoriske problemstillin-

ger 

 Selvstændigt og kritisk kunne udvikle begrebs- og refleksi-

onsrammer, der kan bidrage til løsning af problemstillin-

gerne. 

 

Den studerende skal samlet opnå 

kompetence til på selvstændig vis 

at: 

 Udvikle kompetencer i organisationsforståelse samt i for-

ståelsen og brugen af videnskabelige metodetilgange, som 

er grundlæggende og væsentlige for de kommende seme-

stres kurser og projektarbejde  

 Argumentere for brugen af forskellige metoder til at op-

bygge viden om erhvervsøkonomiske problemstillinger.  

 

Pensum i faget er:  

 

 

Eksamen Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en 

mundtlig gruppeeksamen på baggrund af et projekt samt eksami-

nation i pensum. 
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Fagets estimerede tidsforbrug 

(ECTS-deklarationen) 

Type Timeantal 

Forelæsninger = timer 

Forberedelse (forelæsning) = timer 

Øvelser, 7x4 timer = timer 

Forberedelse (øvelser) = timer 

Eksamensforberedelse = timer 

I alt = timer 
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3.6.3. Finansiering, 5 ECTS 
 

Fagets navn: Finansiering 

Fagets engelske navn:  

Sprog: Dansk 

Samlæsning: 

Fagansvarlig:  

Underviser:  

 

 

Den studerende skal opnå viden om:  Fagområdets teorier, begreber, modeller og metoder (fa-

gets teoretiske referenceramme)  

 Samt indsigt og forståelse af virksomhedens og aktionæ-

rernes forskellige finansielle problemstillinger, samt hvor-

ledes disse relateres til fagområdets teoretiske reference-

ramme.  

 

Undervisningen tilrettelægges så 

den studerende gennem anvendelse 

af den juridiske metode opnår fær-

digheder i at: 

 Anvende, reflektere over og kritisk vurdere den teoretiske 

referencerammes anvendelsesmuligheder og begrænsnin-

ger  

 Identificere og anvende teoretiske og praktiske problem-

stillinger for virksomheder samt opstille og vælge løs-

ningsmuligheder  

 Anvende den teoretiske referenceramme til at analysere 

finansielle problemstillinger vedrørende virksomheder og 

aktionærer  

 Analysere og konkludere på de fundne løsninger og herun-

der implikationerne for virksomheden og dens aktionærer  

 Analysere og vurdere resultater med hensyn til deres gyl-

dighed, anvendelse og begrænsninger med henblik på at 

uddrage et beslutningsgrundlag og en konklusion baseret 

på de gennemførte analyser og beregninger.  

 

Den studerende skal samlet opnå 

kompetence til på selvstændig vis 

at: 

 Kunne analysere og argumentere, hvordan viden og reflek-

sion over fagområdets teoretiske referenceramme gør det 

muligt at forstå og arbejde med finansielle problemstillin-

ger 

 På baggrund af fagområdets teoretiske referenceramme 

skal den studerende kunne argumentere for og gennemfø-

re analyser og beregninger på praktiske og teoretiske pro-

blemstillinger i relation til en virksomhed og dens aktionæ-
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rer 

 Formidle viden og analyser inden for fagområdet samt 

kunne deltage og bidrage med løsning og drøftelse af kon-

krete finansielle problemstillinger i en virksomhed. 

 

Pensum i faget er:  

 

Eksamen Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved skriftlig 

4-timers eksamen.  

 

Tilladte hjælpemidler: Alle 

Internetadgang: Ingen 

Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én 

bærbar computer eller én tablet i alt) 

 

Fagets estimerede tidsforbrug 

(ECTS-deklarationen) 

Type Timeantal 

Forelæsninger = timer 

Forberedelse (forelæsning) = timer 

Øvelser, 7x4 timer = timer 

Forberedelse (øvelser) = timer 

Eksamensforberedelse = timer 

I alt = timer 
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3.7. Uddannelsens 4. semester – semesterbeskrivelse 
 

FAG ECTS SEM. EKSAMEN 

Forvaltningsret  10 4. 
Skriftlig 5-timers eksamen. 

Erhvervsjuridisk rådgiv-

ning 
10 4. 

Mundtlig gruppeeksamen med 

udgangspunkt i projekt 

Økonomistyring inkl. Ma-

nagement/ledelse 
10 4. 

Mundtlig eksamen. 

 

Afventer nærmere beskrivelse 

 

Semestrets estimerede arbejdsbelastning fordelt på studieaktiviteter (ECTS-deklaration) ER UNDER UDAR-

BEJDELSE: 

Forelæsninger = timer 

Forberedelse (forelæsning) = timer 

Holdundervisning 

Forberedelse (holdundervisning) 

Opgavegennemgang 

Øvelsesopgaver 

= timer 

= timer 

= timer 

= timer 

Studenterinstruktion 

Forberedelse (studenterinstruktion) 

Projektarbejde (inkl. vejledning) 

= timer 

= timer 

= timer 

Eksamensforberedelse  

I alt 

= timer 

= timer  
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3.8. Uddannelsens 4. semester – fagbeskrivelser  

3.8.1. Forvaltningsret, 10 ECTS  
 

Fagets navn: Forvaltningsret 

Fagets engelske navn:  

Sprog: Dansk  

Samlæsning:  

Fagansvarlig:  

Underviser:  

 

Den studerende skal opnå viden om:  Statsorganerne opbygning og funktion, jf. grundlovens § 3 

 Sen almindelige forvaltningsrets begreber, retskilder og vi-

denskabelige problemstillinger 

 Forvaltningsorganers (herunder kommunale organers) 

funktioner, organisation og opbygning 

 Betydning af forskellige organiseringer og kompetencefor-

deling, herunder det kommunale styrel-sessystem i grund-

træk (organisationen, opbygning mv.) 

 Forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler og de indholds-

mæssige krav til forvaltningsafgørelser, herunder kommu-

nalfuldmagten, dens baggrund og begrundelse 

 Reglerne om tilbagekaldelse af forvaltningsafgørelser 

 Prøvelsessystemerne ved rekurs, ombudsmanden, kom-

munaltilsyn og domstolene. 

 

Undervisningen tilrettelægges så 

den studerende gennem anvendelse 

af den juridiske metode opnår fær-

digheder i at: 

 Afgøre og vurdere forvaltningsretlige spørgsmål 

 Redegøre for forvaltningsretlige regler 

 Analysere reglernes indhold og argumentere for valg af 

retskilde 

 Identificere og afgøre om indholdsmæssige krav til forvalt-

ningsafgørelse (hjemmel, magtfordrejning mv.) er iagttaget 

 Afgøre om sagsbehandlingsregler konkret er overtrådt og 

angive relevante argumenter af betydning for vurderingen 

heraf samt de retlige følger 

 Afgøre de retlige konsekvenser af en overtrædelse af for-

valtningsregler 

 Redegøre for relevante prøvelsesmuligheder. 

 

Den studerende skal samlet opnå 

kompetence til på selvstændig vis 

at: 

 Anvende juridisk metode på forvaltningsretlige spørgsmål 

 Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger til forvalt-

ningsretlige 
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 Formulere sig klart og velstruktureret om forvaltningsretli-

ge spørgsmål med anvendelse af korrekt forvaltningsretlig 

terminologi 

 Fremkomme med begrundede udsagn om, hvad der er 

gældende ret i forvaltningsret 

 Give et kvalificeret bud på, hvordan relevante prøvelse-

sorganer vil afgøre konkrete sager. 

 

Pensum i faget er:   

 

Eksamen Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en 

skriftlig 5-timers eksamen. 

 

Eksamen afvikles med ekstern censur. 

 

Tilladte hjælpemidler: Alle 

Internetadgang: Ingen 

Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én 

bærbar computer eller én tablet i alt) 

 

Fagets estimerede tidsforbrug 

(ECTS-deklarationen) 

Type Timeantal 

Forelæsninger = timer 

Forberedelse (forelæsning) = timer 

Eksamensforberedelse  = timer 

I alt timer 
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3.8.3. Erhvervsjuridisk rådgivning, 10 ECTS 
 

Fagets navn: Erhvervsjuridisk rådgivning 

Fagets engelske navn:  

Sprog: Dansk 

Samlæsning:  

Fagansvarlig:  

Underviser:  

Diverse:   

 

Den studerende skal opnå viden om:  Analyse af en virksomheds erhvervsjuridiske problemstil-

linger ud fra flerfagligt udgangspunkt 

 Rapportskrivning (3 stk. i løbet af semesteret) 

 Virksomheders erhvervsjuridiske udfordringer. 

 

Undervisningen tilrettelægges så 

den studerende gennem anvendelse 

af den juridiske metode opnår fær-

digheder i at: 

 Erhvervsjuridisk rådgivning af virksomheder på egen hånd 

og i grupper 

 Identificere og analysere erhvervsjuridiske problemstillin-

ger 

 Udarbejde motiverede skriftlige forslag til løsning af er-

hvervsjuridiske problemstillinger 

 Fremstille erhvervsjuridiske problemstillinger mundtligt og 

diskutere problemstillinger mundtligt 

 Tænke flerfagligt og løsningsorienteret 

 Arbejde i grupper 

 Rapportskrivning 

 Erhvervsjuridisk rådgivning 

 Formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til 

både fagfæller og ikke-specialister. 

 

Den studerende skal samlet opnå 

kompetence til på selvstændig vis 

at: 

 Erhvervsjuridisk rådgivning af virksomheder 

 Samarbejde i gruppe om løsning af erhvervsjuridiske pro-

blemstillinger 

 Tage ansvar for eget og gruppens arbejde og læring 

 Formulere sig klart og velstruktureret 

 Kunne argumentere, analysere og komme med anbefalin-

ger mundtligt og skriftligt til virksomheden. 

 

Pensum i faget er:   

 

Eksamen Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en 

mundtlig gruppeeksamen med udgangspunkt i projekt.  
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Fagets estimerede tidsforbrug 

(ECTS-deklarationen) 

Type Timeantal 

Forelæsninger = timer 

Forberedelse (forelæsning) = timer 

Holdundervisning = timer 

Forberedelse (holdundervis-

ning) 

= timer 

Projektarbejde inkl. vejledning 

- Miniprojekt 1 

- Miniprojekt 2 

- Eksamensprojekt 

= timer 

= timer 

= timer 

= timer 

Eksamensforberedelse = timer 

I alt timer 
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3.8.4. Økonomistyring inkl. management/ledelse, 10 ECTS  
 

Fagets navn: Økonomistyring inkl. management/ledelse 

Fagets engelske navn:  

Sprog: Dansk 

Samlæsning:  

Fagansvarlig:  

Underviser:  

 

Den studerende skal opnå viden om:  Økonomistyringens idé og formål 

 Virksomhedens grundlæggende økonomiske struktur 

 Skandinaviske økonomistyringsmodeller 

 Koblingen mellem omkostningsstyring og beslutningstag-

ning. 

 

Undervisningen tilrettelægges så 

den studerende gennem anvendelse 

af den juridiske metode opnår fær-

digheder i at: 

 Anvende omkostningsmodeller herunder traditionel full-

cost og ABC/TDABC i beslutningstagning 

 Udarbejde og anvende budgetter og følge op på dem her-

under udarbejde variansanalyser 

 Anvende strategikort og balanced scorecard 

 Anvende finansiel præstationsmåling 

 Anvende interne afregningspriser 

 Opgøre kunderentabilitet og styre kunderelationer 

 Måle og styre interne processer 

 Måle og styre omkostninger over et produkts livscyklus. 

 

Den studerende skal samlet opnå 

kompetence til på selvstændig vis 

at: 

 Argumentere for anvendelsen af standardomkostnings-

regnskabet og koble denne viden til virksomhedsstyring 

 Argumentere og analysere de adfærdsmæssige konsekven-

ser af økonomistyring 

 

Pensum i faget er:  

 

Eksamen Færdighederne eksamineres ved udgangen af semestret ved en 

mundtlig eksamen.  

 

Fagets estimerede tidsforbrug 

(ECTS-deklarationen) 

Type Timeantal 

Forelæsninger, 7x4 timer = timer 

Forberedelse (forelæsning) = timer 

Øvelsesopgaver = timer 

Eksamensforberedelse  = timer 

I alt timer 
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3.9. Uddannelsens 5. semester – semesterbeskrivelse  
 

FAG ECTS SEM. EKSAMEN 

Markedsret 10 5. Skriftlig 4-timers eksamen 

Skatteret  10 5. Skriftlig 4-timers eksamen 

Marketing og strategi 10 5. 
Mundtlig eksamen på bag-

grund af et projekt 

 

Afventer nærmere beskrivelse 

Semestrets estimerede arbejdsbelastning fordelt på studieaktiviteter (ECTS-deklaration) ER UNDER UDAR-

BEJDELSE: 

Forelæsninger = timer 

Forberedelse (forelæsning) = timer 

Studenterinstruktion = timer 

Forberedelse (studenterinstruktion) = timer 

Domme 

Øvelsesopgaver 

= timer  

= timer 

Afl. opgaver 

Eksamensforberedelse 

= timer 

= timer 

I alt = timer 
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3.10. Uddannelsens 5. semester – fagbeskrivelser  
 

3.10.1. Markedsret, 10 ECTS 
 

Fagets navn: Markedsret 

Fagets engelske navn:  

Sprog: Dansk 

Samlæsning:  

Fagansvarlig:  

Underviser:  

 

Den studerende skal opnå viden om:  Konkurrenceretlig markedsafgræsning, forbuddet mod 

konkurrencebegrænsende aftaler samt undtagelserne her-

til, forbuddet mod misbrug af dominerende stilling og fusi-

onskontrol 

 Ophavs-, patent-, brugsmodel-, design-, og varemærkeret 

 Markedsføringslovens §§ 1 og 18. 

 

Undervisningen tilrettelægges så 

den studerende gennem anvendelse 

af den juridiske metode opnår fær-

digheder i at: 

 Redegøre for indholdet af konkurrence-, immaterial-, og 

markedsføringsretten og deres forhold til hinanden 

 Identificere konkurrence-, immaterial-, og markedsførings-

retlige problemer ud fra et komplekst materiale 

 Analysere konkurrence-, immaterial-, og markedsføringsret-

lige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt 

begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de 

retlige argumenter 

 Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og 

sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende 

måde. 

 

Den studerende skal samlet opnå 

kompetence til på selvstændig vis 

at: 

 Anvende den juridiske metode på konkurrence-, imma-

terial-, og markedsføringsretlige spørgsmål; 

 Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger inden 

for konkurrence-, immaterial-, og markedsføringsretten 

 Kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes ind-

hold og begrundelse 

 Formulere sig klart og velstruktureret om immaterial-

retlige spørgsmål med anvendelse af korrekt termino-

logi. 
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Pensum i faget er:   

 

Eksamen Færdighederne eksamineres ved udgangen af semestret ved en 

skriftlig 4-timers eksamen. 

 

Tilladte hjælpemidler: Alle 

Internetadgang: Ingen 

Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én 

bærbar computer eller én tablet i alt) 

 

Fagets estimerede tidsforbrug 

(ECTS-deklarationen) 

Type Timeantal 

Forelæsninger = timer 

Forberedelse (forelæsning) = timer 

Afleveringsopgaver (2 sæt) = timer 

Eksamensforberedelse = timer 

I alt timer 
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3.10.2. Skatteret, 10 ECTS 
 

Fagets navn: Skatteret 

Fagets engelske navn:  

Sprog: Dansk 

Samlæsning:  

Fagansvarlig:  

Underviser:  

 

Den studerende skal opnå viden om:  Skatterettens retskilder og princippet om rette indkomst-

modtager 

 Subjektiv skattepligt 

 Indkomstbegrebet og indkomstkategorier 

 Driftsomkostninger og tab 

 Erhvervsmæssig virksomhed 

 Afskrivninger 

 Beskatning af gaver og andre indtægter 

 Realisationskriterier 

 Aktieindkomst, ejendomsavance og kursgevinster 

 Overdragelse af erhvervsvirksomhed 

 

Undervisningen tilrettelægges så 

den studerende gennem anvendelse 

af den juridiske metode opnår fær-

digheder i at: 

 Identificere relevante skatteretlige problemstillinger 

 Redegøre for skatteretlige regler 

 Analysere reglernes indhold og argumentere for valg af 

retskilde 

 Anvende skattelovgivningens bestemmelser korrekt 

 Formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til 

både fagfæller og ikke-specialister 

 Formulerer og formidle forskningsbaseret viden. 

 

Den studerende skal samlet opnå 

kompetence til på selvstændig vis 

at: 

 Anvende juridisk metode på skatteretlige spørgsmål 

 Kvalificere og relatere skatteretlige problemstillinger i for-

hold til skattelovgivningens regler og principper 

 Formulere sig klart og argumentere kvalificeret om skatte-

retlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi 

 Kunne vurdere og analysere reglernes indhold 

 Kunne deducere juridiske løsninger på de skatteretlige 

problemstillinger ved anvendelse af skattelovgivningen og 

andre relevante retskilder 

 Argumentere overbevisende for juridiske løsninger på de 

skatteretlige problemstillinger 

 Foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sam-
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menhæng. 

 

Pensum i faget er:   

 

Eksamen Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en 4-

timers skriftlig eksamen.  

 

Eksamen afvikles med ekstern censur. 

 

Tilladte hjælpemidler: Alle 

Internetadgang: Ingen 

Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én 

bærbar computer eller én tablet i alt) 

 

Fagets estimerede tidsforbrug 

(ECTS-deklarationen) 

Type Timeantal 

Forelæsninger = timer 

Studenterinstruktioner = timer 

Forberedelse (forelæsning) = timer 

Domme mv. = timer 

Forberedelse studenterin-

struktion 

= timer 

Eksamensforberedelse = timer 

I alt timer 
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3.10.3. Marketing og strategi, 10 ECTS  
 

Fagets navn: Marketing og strategi 

Fagets engelske navn:  

Sprog: Dansk 

Samlæsning:  

Fagansvarlig:  

Underviser:  

 

Den studerende skal opnå viden om:  Markeder, kunder, ledelse og organisationsforståelse, 

virksomhedsdrift, udvikling, styring og udnyttelse af in-

formationssystemer, kommunikation, samt business poli-

cy og strategi 

 Hvad marketing og markedsanalyse er. 

 

Undervisningen tilrettelægges så 

den studerende gennem anvendelse 

af den juridiske metode opnår fær-

digheder i at: 

 Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden 

for strategi og marketing 

 Anvende og formidle erhvervsøkonomiske metoder og 

redskaber. 

 

Den studerende skal samlet opnå 

kompetence til på selvstændig vis 

at: 

 Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer, 

have kognitive evner til kritisk tænkning, analyse og synte-

se, effektiv problemløsning og beslutningstagen ved brug af 

kvalitative og kvantitative færdigheder 

 Foretage en kritisk analyse af data, informationskilder og 

metoder. 

 

Pensum i faget er:   

 

Eksamen Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en 

mundtlig eksamen på baggrund af et projekt 

 

Eksamen afvikles med ekstern censur. 

 

 

 

Fagets estimerede tidsforbrug 

(ECTS-deklarationen) 

Type Timeantal 

Forelæsninger = timer 

Forberedelse (forelæsning) = timer 

Forberedelse øvelsesopgaver = timer 

Eksamensforberedelse  = timer 

I alt timer 
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3.11. Uddannelsens 6. semester – Semesterbeskrivelse 
 

FAG ECTS SEM. EKSAMEN 

Selskabsret 10 

 

6. 

 

Kombination af mundtlig individuel eksamen og 

gruppevis eksamination på baggrund af synopsis 

Specialiseringsfag  10 6. 
Eksamensform fremgår af fagbeskrivelsen for det 

valgte fag  

Bachelorprojekt  10 6. Projektprøve  

 

Afventer nærmere beskrivelse 

Semestrets estimerede arbejdsbelastning fordelt på studieaktiviteter (ECTS-deklaration) ER UNDER UDAR-

BEJDELSE: 

Forelæsninger = timer  

Forberedelse (forelæsning) = timer 

Projektarbejde 

Valgfag (i alt) 

= timer 

= timer 

Eksamensforberedelse = timer 

I alt = timer    
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3.12. Uddannelsens 6. semester – fagbeskrivelser  

3.12.1. Selskabsret, 10 ETCS  
 

Fagets navn: Selskabsret 

Fagets engelske navn: Company Law 

Sprog: Dansk 

Samlæsning:  

Fagansvarlig:  

Underviser:  

 

Den studerende skal opnå viden om:  De hyppigst forekommende danske virksomheds-

/selskabsformer og væsentlige momenter for valget mel-

lem dem, herunder fx, men ikke udtømmende, spørgsmålet 

om deres juridiske grundlag og forholdet til myndigheder-

ne, kapitalkrav og hæftelsesforhold, beslutningsmåden 

indadtil, ophør, salg af virksomheden/selskabet og evt. 

ændring af virksomheds-/selskabsform 

 De centrale emner i dansk kapitalselskabsret, herunder fx, 

men ikke udtømmende, den historiske udvikling i kapital-

selskabsretten og indflydelsen herpå fra EU-retten og i til-

knytning hertil det retlige grundlag for kapitalselskabsret-

ten, oprettelse af kapitalselskaber, tilførsel af kapital; kapi-

talafgang, kapitalandelene, vedtægter, forretningsorden, 

ejeraftaler, selskabsorganerne – sammensætning og opga-

ver, generalforsamlingen, ledelsens interne forhold, ledel-

sens eksterne forhold, koncerner og holding, medarbejder-

ne, selskabslovens regler om årsrapporten, omstrukture-

ringer af selskaber samt selskabers solvente ophør 

 - på overordnet niveau international, herunder især euro-

pæisk, selskabsret og betydningen heraf for danske selska-

bers grænseoverskridende aktiviteter (udenlandske sel-

skabsformer, væsentlige internationale selskabsretlige tra-

ditioner og principper). På grundlæggende niveau: viden 

om EU-selskabsretten samt problemstillinger knyttet til 

lovvalg og værneting i international selskabsret. 

 

Undervisningen tilrettelægges så 

den studerende gennem anvendelse 

af den juridiske metode opnår fær-

digheder i at: 

 Identificere det retlige indhold af en selskabsretlig pro-

blemstilling med tilknytning til de ovenfor under ”viden” 

anførte temaer og beskrive denne i selskabsretlig termino-

logi, herunder at analysere relevant faktum og jus 

 Anvende selskabsrettens lovgivning korrekt 
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 Relatere danske virksomheders selskabsretlige problemstil-

linger i forhold til international, fortrinsvis europæisk, sel-

skabsret 

 Arbejde selvstændigt inden for rammerne af et team med 

en selskabsretlig teoretisk og/eller praktiske problemstilling 

som udgangspunkt og herved udvikle en model for også i 

andre sammenhænge at kunne arbejde med andre, herun-

der også internationale, selskabsretlige problemstillinger 

(eksemplaritet). 

 

Den studerende skal samlet opnå 

kompetence til på selvstændig vis 

at: 

 Anvende juridisk metode på selskabsretlige problemstillin-

ger 

 Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger i forhold 

til selskabsrettens regler og principper 

 Foretage analyser og begrundede valg af relevante sel-

skabsretlige løsningsmuligheder på teoretiske og/eller 

praktiske selskabsretlige problemstillinger, herunder under 

hensyntagen til konsekvenserne af den eller de valgte mo-

deller samt under hensyntagen til den praktiske implemen-

tering af de valgte løsninger 

 Evaluere metoder i forbindelse med egen tilegnelse af sel-

skabsretlige kompetencer og løsning af selskabsretlige pro-

blemstillinger. 

 

Pensum i faget er:   

 

Eksamen Færdigheder og kompetencer eksamineres ved udgangen af seme-

stret med en mundtlig eksamen.  

 

Første del af eksamen består af en individuel del, hvor alle gruppens 

medlemmer er til stede i lokalet, men hvor den enkelte studerende 

ved eksamens start vælger et nummer. Efter tur udleveres et til 

nummeret svarende spørgsmål, og den enkelte studerende eksami-

neres individuelt heri.  

Når alle gruppens studerende har deltaget i individuel eksamination, 

fremlægges og eksamineres i gruppens synopsis.  

Eksamen afvikles med ekstern censur. 

 

Fagets estimerede tidsforbrug 

(ECTS-deklarationen) 

Type Timeantal 

Forelæsninger timer 

Forberedelse (forelæsning) timer 

Teamarbejde  

(synopsis inkl. Synopsisdag) 

timer 
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Eksamensforberedelse timer 

I alt timer 
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3.12.2. Bachelorprojekt, 10 ETCS 
 

Fagets navn: Bachelorprojekt 

Fagets engelske navn: Bachelor Thesis in Law 

Sprog: Dansk – bachelorprojektet kan dog udarbejdes på engelsk efter 

forudgående skriftligt samtykke fra vejlederen 

Samlæsning: Nej 

Fagansvarlig: Professor MSO Carsten Munk-Hansen 

Underviser: En vejleder tildeles hvert projekt 

Projektomfang: Max anslag: 

 2 studerende 96.000 anslag (40 sider) 

 3 studerende 120.000 anslag (50 sider) 

 

Antal anslag er inkl. mellemrumsanslag. Anslag omfatter al tekst 

inkl. overskrifter, fodnoter, indholdsfortegnelse og litteraturforteg-

nelsen (men ikke eventuelle bilag). 

Formkrav: Et bachelorprojekt udarbejdet på dansk skal indeholde et resumé 

på engelsk på mindst 1 side og højst 2 sider. Hvis projektet er udar-

bejdet på engelsk, skal resumeet være på dansk. 

 

Der skal være mindst 2 og højst 3 studerende i en projektgruppe 

om udarbejdelse af det samlede bachelorprojekt, og disse bærer 

det fulde ansvar for tilrettelæggelse og gennemførelse af projektet 

Diverse: Den studerende skal demonstrere kompetencer på baggrund af 

viden og færdigheder, der eksamineres ved en projekteksamen.  

Et juridisk bachelorprojekt er imidlertid ikke et fag, og en række 

faglige krav til projektet følger af det valgte områdes fag.  

En ”fagbeskrivelse” af projektet angår derfor navnligt formen og 

formelle krav. 

 

Den studerende skal opnå viden om:  Selvstændigt at udarbejde en fagligt funderet præsentation 

af juridisk stof i almindelighed som en præsentation af 

gældende ret på et afgrænset retsområde 

 

Undervisningen tilrettelægges så 

den studerende gennem anvendelse 

af den juridiske metode opnår fær-

digheder i at: 

 Selvstændigt afgrænse, beskrive og analysere et juridisk 

emne 

 Selvstændigt finde, anvende og prioritere kildemateriale 

under hensyn til det valgte juridiske stofområdes karakter 

 Selvstændigt udarbejde en fagligt funderet præsentation af 

juridisk stof, i almindelighed en præsentation af gældende 

ret på et afgrænset retsområde 

 Selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt 
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samarbejde og påtage sig ansvar herfor 

 Styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse 

og uforudsigelige og at kunne finde løsningsmodeller 

 

 

Den studerende skal samlet opnå 

kompetence til på selvstændig vis 

at: 

 Afgrænse, strukturere og præsentere et retsområde i et 

præcist sprog med korrekt anvendelse af fagdisciplinens 

terminologi 

 Præsentere alt relevant kildemateriale i en logisk strukture-

ret form og analysere og vurdere værdien af de enkelte kil-

der samt grundlaget for at drage konklusioner 

 Reflektere over det faglige grundlag for løsninger eller nye 

løsninger på områdets problemstillinger 

 Selvstændigt formidle faglig viden, herunder vise kompe-

tence til faglig dialog med såvel videnskabeligt kyndige, 

praktisk-fagligt udøvende og ikke-fagligt kyndige 

 Selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og 

specialisering 

 

Pensum i faget er:  Intet fast pensum 

 

Eksamen Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en 

ekstern mundtlig eksamen på baggrund af det samlede afleverede 

bachelorprojekt (heri indgår skriftlig sproglig fremtræden og resu-

mé selvstændigt i bedømmelsen) og den mundtlige præstation til 

eksamen.  

 

Den mundtlige eksamen afholdes efter reglerne om gruppeeksa-

men med individuel karakter 

 

Fagets estimerede tidsforbrug 

(ECTS-deklarationen) 

Type Timeantal 

Projektarbejde 240 timer 

Eksamensforberedelse 30 timer 

I alt 270 timer 
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3.12.3. Specialiseringsfag, 10 ECTS  
 

Fagets navn: Specialiseringsfag: ”indsæt navnet på det valgte fag” 

Fagets engelske navn: Elective Course: “indsæt det engelske navn på det valgte fag” 

Sprog: Dansk 

Samlæsning: Jura og Erhvervsøkonomi-jura 6. semester 

Fagansvarlig:  

Underviser:  

Diverse: På 6. semester kan den studerende vælge et specialiseringsfag med 

henblik på specialisering svarende til i alt 10 ECTS.  

 

Eksaminationsform og indhold af de valgfrie fagelementer fastlæg-

ges nærmere i fagbeskrivelsen for de udbudte specialiseringsfag.  

 

Formålet med valgfaget er at give 

den studerende viden om: 

     Fag, der videreudbygger undervisningen på bacheloruddan-

nelsen, herunder fagenes retskilder, begreber og almene vi-

denskabelige problemstillinger 

     Fag, som den studerende selv finder at have særlig interesse 

for eller som den studerende selv finder skal tegne dennes 

uddannelses/erhvervsmæssige profil 

 

Den studerende opnår færdighed til 

ved brug af den juridiske metode at: 

 

     Anvende fagenes begreber 

   Redegøre for sammenhæng med fagene og grundlæggende 

juridiske fag 

  Formulere sig klart og velstruktureret om de videnskabelige 

problemstillinger, der knytter sig til fagene  

   Anvende korrekt terminologi 

 

Den studerende skal således på bag-

grund af faget opnå kompetence til: 

 

     Personlig og selvstændig at anvende de for fagene relevante 

retskilder og metode 

      At formidle almene videnskabelige spørgsmål og argumen-

tationer i et klart sprog og i velstruktureret form 

 

Pensum i faget er:  Det valgte valgfags pensum 

 

Eksamen Færdighederne eksamineres ved en mundtlig eksamen, medmindre 

studielederen beslutter andet. 
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4. Fagbeskrivelsens begreber 

4.1. Viden 
I beskrivelsen af modulerne defineres ”viden” som: ”Den faglige faktuelle og teoretiske viden, som den stu-

derende opnår.” 

 

Ved beskrivelse af uddannelsens moduler indeholder punktet viden således de fag, som det pågældende 

modul omfatter. Det nærmere indhold af de fag, som der er i modulet, fremgår af fagets beskrivelse.  

 

Ved fagbeskrivelserne indeholder punktet viden en beskrivelse af de overordnende emner, der undervises i 

det pågældende fag. Viden definerer således det forståelses- og refleksionsniveau, som den studerende 

skal opnå vedrørende fagets begreber, teorier, metoder, praksis og videnskabelige problemstillinger.  

 

4.2. Færdigheder/kompetencer 
I beskrivelsen af modulerne og fagene defineres ”færdigheder/kompetencer” som: ”Den studerendes cen-

trale kunnen eller anvendelsen af faget”.  

 

Ved beskrivelse af uddannelsens moduler indeholder punktet færdigheder/kompetencer, en beskrivelse af 

det, som den studerende forventes at kunne anvende den opnåede viden til i en konkret kontekst. Dette 

svarer til de færdigheder/kvalifikationer, den studerende skal demonstrere at have opnået til eksamen.  

 

Ved de juridiske fag vil punktet færdighed således typisk forudsætte korrekt anvendelse af det pågældende 

fags juridiske begreber og terminologi, samt kunne anvende den juridiske metode på de videnskabelige 

problemstillinger, der knytter sig til det enkelte fag. 

 

Punktet færdigheder/kompetencer beskriver tilsammen det ønskede læringsudbytte af uddannelsen. Ved 

de juridiske fag vil færdigheder/kompetencer derfor kunne beskrives således, at viden og færdigheder-

ne/kompetencer udgør de byggesten af forskellig art, som den kompetente jurist bringer i spil i alle sam-

menhænge, hvor der er behov for juridisk bistand.  

 

5. Ikrafttræden og retlig status 
 

Denne modul- og fagbeskrivelse er udarbejdet i henhold til studieordningen for den erhvervsøkonomiske-

juridiske bacheloruddannelse 2013, som er vedtaget af Juridisk Studienævn og efterfølgende godkendt af 

Dekanen.  

Modul- og fagbeskrivelsen er en del af studieordningen og har fuldt ud virkning for studerende, der er ind-

skrevet under den juridiske studieordning for 2013. 

 


