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1. Indledning 
 

I dette valgfagskatalog findes det samlede udbud af konstituerende valgfag for foråret 2014 (F2014), 
ligesom det forventede udbud af valgfag i efteråret 2014 (E2014) er angivet (se herom neden for). 
 
6. semester studerende i F2014 skal vælge ét valgfag. Erhvervsjurastuderende skal vælge et valgfag med 
erhvervsøkonomiske fagelementer (se afsnit 3 eller fag markeret med stjerne i indholdsfortegnelsen under 
afsnit 2). Jurastuderende skal i udgangspunktet vælge et juridisk valgfag. 
 
8. semester studerende i F2014 skal hver vælge to valgfag. Erhvervsjurastuderende skal sørge for, at de 
erhvervsøkonomiske fagelementer i valgfagene på kandidatuddannelse (8. og 9. semester) udgør 25 ECTS.  
Som led i en overgangsordning skal jurastuderende på 8. semester følge faget selskabsret, mens 
erhvervsjurastuderende på 8. semester skal følge faget erhvervsøkonomi II. 
 
8. semester studerende skal udover tilmelding til valgfag i F2014 indikere, hvilke tre valgfag, der ønskes 
fulgt i E2014. Dette tilsagn er ikke endeligt bindende, men kan få afgørende betydning for, hvilke fag, der 
endeligt udbydes i efteråret. Der vil herudover blive mulighed for at følge fag med erhvervsøkonomiske, 
der samlæses med cand.merc.  
 
Det er udgangspunktet, at valgfag samlæses mellem 6. og 8. semester.  Den fagansvarlige beslutter, 
hvorledes der i undervisnings- og eksamenssituation differentieres mellem 6. og 8. semester studerende 
eller mellem jura- og erhvervsjurastuderende hvis relevant.  Se afsnit 2. 
 
Hvis man fortryder sit valg af valgfag, gælder følgende retningslinjer: 
 

 Ved ansøgning til studienævnsformanden kan der vælges om indtil senest kursusstart. 

Studienævnsformanden giver dispensation til omvalg primært ud fra en vurdering af, om 

omvalget ville få betydning for kursets oprettelse. 

 Efter kursusstart kan der ikke vælges om. 

Den studerende har dog altid den mulighed at framelde sig eksamen inden for eksamenstermin. Dette får 
den betydning, at vedkommende ikke kan gå til hverken ordinær eller reeksamen i den pågældende 
eksamenstermin i valgfaget. Hvis en studerende benytter denne mulighed, er vedkommende frit stillet i 
forhold til valgfag i forbindelse med næste års udbud, hvor vedkommende således frit kan vælge et nyt 
valgfag, som erstatter det oprindelige valgfag eller på ny tilmelde sig det oprindelige valgfag. Et omvalg 
udløser IKKE yderligere eksamensforsøg. Brugte forsøg på det oprindelige valgfag tæller derfor med ved 
omvalget. 
 
Man skal dog være opmærksom på, at studiet ikke er forpligtet til at udbyde bestemte valgfag året efter, 
hverken hvis en studerende dumper og skal til ny eksamen det efterfølgende år eller, hvis der ønskes 
omvalg. Der vil naturligvis blive udbudt reeksaminer indtil den studerende ikke har flere eksamensforsøg. 
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2. Udbudte valgfag foråret 2014 
 
De udbudte kursusfag i foråret 2014 udbydes som allerede nævnt til både 6. og 8. semester på henholdsvis 
jurauddannelsen og erhvervsjurauddannelsen, men med progressionsforskelle. Det er op til den enkelte 
underviser, hvordan der differentieres i undervisningen og kravene til henholdsvis 6. og 8. semester. Det 
kan eksempelvis være, at studerende på 8. semester skal udarbejde en synopsis eller at der er 
fællesundervisning et antal undervisningsgange, hvorefter de studerende bliver opdelt på hold. Dette vil 
fremgå af semesterbeskrivelse/lektionsplan inden opstart af faget.  
 
Der vil også som allerede nævnt kunne opleves differentiering i undervisningen i forhold til studerende på 
jurauddannelsen og studerende på erhvervsjurauddannelsen. 

 

2.1. Kursusfag inden for det offentligretlige / EU-retlige modul 

 

2.1.1. Sundhedsret, 10 ECTS 
  

Fagets navn: Sundhedsret 
Fagets engelske navn: Health Law 
Samlæsning: Ingen 
Fagets modultilknytning: Det offentligretlige modul 
Fagansvarlig: Adjunkt Line Bune Juhl 
Undervisere: Adjunkt Line Bune Juhl 
 
Den studerende skal opnå viden om: 
  Sundhedsvæsenets organisation og opgavefordeling. 

 Tilsynet og kontrollen med sundhedssektorens personale, herunder reglerne om 
tildeling og fratagelse af autorisation og kvaksalveri. 

 Patientens rettigheder i den almindelige behandlingssituation, herunder bl.a. 
informeret samtykke, aktindsigt og retten til fortrolighed, muligheden for klage og 
erstatning og EU-rettens og menneskerettighedernes betydning for 
patientrettighederne. 

 Patienternes rettigheder i en række særlige behandlingssituationer, som kan variere, 
men fx kan være kunstig befrugtning, abort og fosterreduktion, transplantation og 
organdonation, dødshjælp og genetiske tests. 

  
Pensum i faget er: 
  Mette Hartlev m.fl.: Sundhed og Jura, Jurist- 0g Økonomforbundets Forlag 2013 

 Herudover vil der skulle læses en del supplerende litteratur. Indhold og omfang heraf 
fastlægges senere. 

  
Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode 
opnår færdigheder i at: 
  redegøre for fagets begreber og terminologi, 

 redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget, 

 redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser og 
afgørende retspraksis, 
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 redegøre for gældende ret, og 

 anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med 
diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger. 

  

Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. For 

studerende på 8. semester omfatter faget udarbejdelse af synopsis, som vil være udgangspunkt for 

den mundtlige eksamen. 
 
  
Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: 
  kunne formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi, 

 kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger, 
dette fakta giver anledning til inden for sundhedsretten, 

 kunne redegøre for gældende teori, reglernes indhold og gældende ret, og 

 kunne anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål som teoretiske 
problemstillinger inden for sundhedsretten og fremkomme med begrundede forslag 
til løsninger. 

  
Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
 Forelæsninger, 13 x 3 timer = 39 timer 
 Forberedelse (forelæsning) = 156 timer 
 Eksamensforberedelse (+ synopsis) = 75 timer 
 I alt = 270 timer 
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2.1.2. Forbrugerret, 10 ECTS 
 

Fagets navn: Forbrugerret 
Fagets engelske navn: Consumer Law 
Fagets modultilknytning: Det offentligretlige og det privatretlige modul 
Fagansvarlig: Adjunkt Marie Jull Sørensen 
Undervisere: Adjunkt Marie Jull Sørensen 
 
Den studerende skal opnå viden om: 
  Forbrugerrettens danske og europæiske retskilder. 

 Forbrugerbegrebet. 

 Markedsføring overfor forbrugere. 

 Markedsføringslovens opbygning. 

 God markedsføringsskik, herunder urimelige kontraktvilkår. 

 Vildledende og aggressiv markedsføring. 

 Specielle bestemmelser om reklameidentifikation, uanmodet henvendelse til 
bestemte aftagere, vejledning, markedsføring rettet mod børn og unge, 
salgsfremmende foranstaltninger, købsopfordringer, garanti, urimelige kontraktvilkår 
og prisoplysninger – herunder gebyrer og organiseret rabat mv.  

 Forbrugerkøb, herunder mangler, mangelsbeføjelser og reklamation. 

 Særlige køb, herunder dørsalg, postordresalg og fjernsalg. 

 Urimelige kontraktsvilkår (Aftalelovens regulering). 

 Forbrugerkredit. 

 Ansvar for rådgivning til forbrugere. 

 Hæftelse og erstatning ved brug af betalingsinstrumentet. 

 Retshåndhævelse ved forbrugerklager. 
  
Pensum i faget er: 
  Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trazaskovski: Markedsføringsretten, 2. 

udg., Ex Tuto Publishing, 2011. 

 Forarbejder til relevante love (oplyses forud for undervisningen). 

 Relevante love og direktiver (oplyses forud for undervisningen). 

 Udvalgte danske domme og domme fra EU-domstolen (oplyses forud for 
undervisningen). 

 Afgørelser fra Forbrugerklagenævnet (oplyses forud for undervisningen). 

 Udtalelser og vejledninger fra Forbrugerombudsmanden (oplyses forud for 
undervisningen). 

 Artikler (oplyses forud for undervisningen). 

 EU-dokumenter (herunder resolutioner om forbrugerstrategi (oplyses forud for 
undervisningen)). 

  
Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode 
opnår færdigheder i at: 
  finde og anvende retskilder i forbrugerretten, 

 anvende begreber og terminologi på forbrugerrettens område korrekt, og 

 formulere sig klart og velstruktureret om forbrugerretlige spørgsmål med anvendelse 
an korrekt terminologi. 

  

Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen baseret 
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på en synopsis. Synopsissen udarbejdes i grupper og eksamen afvikles som gruppeeksamen. 

Maksimum 4 i hver gruppe. 

 

Faget afvikles som 8 workshops af 6 timer.  
  
Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: 
  kvalificere og relatere juridiske problemstillinger indenfor forbrugerområdet, 

 identificere og diskutere relevante forbrugerretlige problemer, 

 kunne vurdere og analysere reglernes indhold samt konsekvenserne af reglerne, 

 forstå relevant praksis fra Forbrugerklagenævn og domstole, 

 kvalificere samspillet mellem de offentlig- og civilretlige regler til beskyttelse af 
forbrugerne, og  

 kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. 
  
Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
 Forelæsninger, 8 x 6 timer = 48 timer 
 Forberedelse (forelæsning) = 135 timer 
 Synopsis  = 50 timer 
 Eksamensforberedelse  = 37 timer 
 I alt = 270 timer 
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2.1.3. Socialret – Forsørgelse og beskæftigelse, 10 ECTS 
 

Fagets navn: Socialret – Forsørgelse og beskæftigelse 
Fagets engelske navn: Social Law 
Samlæsning: Ingen 
Fagets modultilknytning: Det offentligretlige modul 
Fagansvarlig: Lektor John Klausen 
Undervisere: Lektor John Klausen, Lektor Trine Schultz og Lektor Nina von 

Hielmcrone 
 
Den studerende skal opnå viden om: 
  Det sociale områdes retskilder, nationalt og internationalt. 

 Socialrettens systematik, hovedprincipper og grundlæggende begreber. 

 Myndighedsstruktur, organisering og styring. 

 Socialrettens regulering af forsørgelses- og beskæftigelsesområdet. 

 Offentlig og privat samspil på beskæftigelsesområdet. 

 Sanktioner og tilbagebetaling af sociale ydelser. 
  
Pensum i faget er: 
  Jon Andersen: Socialforvaltningsret, 5. udg., Nyt Juridisk Forlag, 2013 (uddrag). 

 Kirsten Ketscher: Socialret, 3. udg., Forlaget Thomsen, 2008 (uddrag). 

 Kompendium med udvalgt materiale udarbejdet af Nina von Hielmcrone, Trine Schultz 
og John Klausen. 

  
Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode 
opnår færdigheder i at: 
  redegøre for fagets begreber og terminologi, 

 redegøre for relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser, principper 
og relevant praksis, 

 redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget,  

 kunne vurdere, analyser og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved 
reglernes overtrædelse, og 

 redegøre for de sociale myndigheders struktur og de særlige forhold vedrørende 
prøvelse af socialretlige afgørelser. 

  

Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Der 

udarbejdes synopsis, som vil være udgangspunkt for den mundtlige eksamen. 
 
  
Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: 
  kunne formidle sin viden og sine retlige vurderinger klart og velstruktureret, 

 redegøre for fagets teori, reglernes indhold og gældende ret, 

 gøre rede for retsstillingen med hensyn til adgang til sociale ydelser og analysere 
indholdet af centrale regler i sociallovgivningen, 

 identificere og kvalificere socialretlige problemstillinger, argumentere for mulige 
løsninger og angive en konklusion, og 

 anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål som teoretiske 
problemstillinger inden for socialretten og fremkomme med begrundede forslag til 
løsninger. 
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Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
 Forelæsninger, 13 x 3 timer = 39 timer 
 Forberedelse (forelæsning) = 156 timer 
 Eksamensforberedelse (+ synopsis) = 75 timer 
 I alt = 270 timer 
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2.2. Kursusfag inden for det procesretlige modul 

 

2.2.1. Mediation, 10 ECTS 
 

Fagets navn: Mediation  
Fagets engelske navn: Mediation  
Fagets modultilknytning: Procesretligt modul 
Fagansvarlig: Ph.d.-stipendiat Charlotte Sørensen 
Undervisere: NN 
 
Den studerende skal opnå viden om: 
  Forhandlingsteori. 

 Konfliktforståelse, herunder konflikters årsager og udvikling samt optrapning og 
nedtrapning, de teoretiske principper bag konfliktløsning, herunder de seks stilarter i 
mediation: oprindelig, transformativ, humanistisk, kognitiv systemisk, narrativ og 
aftalefokuseret mediation. 

 Spørgeteknik. 
  
Pensum i faget er: 
  Endnu ikke fastlagt 
  
Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode 
opnår færdigheder i at: 
  redegøre for fagets begreber og terminologi samt anvende disse korrekt, 

 redegøre for de teoretiske redskaber, mediator kan benytte sig af i forbindelse med 
konfliktløsning, 

 forstå årsagerne til at den konflikt opstår samt hvorfor konflikten udvikler sig, 

 anvende fagets begreber og terminologi i forbindelse med diskussion af fagets 
videnskabelige problemstillinger, og 

 anvende den teoretiske viden om mediation, forhandling og konflikt til løsning af en 
konkret tvist mellem to parter på en sådan måde, at begge parter føler sig som 
vindere. 

  
Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. For 
studerende på 8. semester omfatter faget udarbejdelse af synopsis, som vil være udgangspunkt 
for den mundtlige eksamen. 
  
Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: 
  formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi, 

 kunne redegøre for gældende teori, 

 kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af en given tvist, 

 kunne redegøre for anvendelsen af de seks stilarter indenfor mediation samt 
forhandlingsteknik i forbindelse med en mægling mellem to uenige parter med 
henblik på at opnå en løsning, hvor begge parter føler sig tilfredse, og  

 kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. 
  
Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
 Forelæsninger, 13 x 3 timer = 39 timer 
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 Forberedelse (forelæsning) = 146 timer 
 Øvelser = 10 timer 
 Eksamensforberedelse (+ synopsis) = 75 timer 
 I alt = 270 timer 
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2.2.2. Straffeproces, 10 ECTS 
 

Fagets navn: Straffeproces 
Fagets engelske navn: Criminal Procedure 
Samlæsning: Ingen  
Fagets modultilknytning: Det strafferetlig og det procesretlige modul 
Fagansvarlig: Professor Lars Bo Langsted 
Underviser: Camilla Hammerum 
 
Den studerende skal opnå viden om: 
  Væsentlige straffeprocessuelle retsprincipper. 

 Opbygningen af og en del bestemmelser i retsplejelovens første og fjerde bog, samt 
en del bestemmelser i den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 

 Fagets anvendelse i det praktiske retsliv. 
  
Pensum i faget er: 
  Eva Smith m.fl.: Straffeprocessen, 2. udg. (uddrag), Forlaget Thomson (GadJura), 2008. 

 Diverse artikler. 
  
Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode 
opnår færdigheder i at: 
  redegøre for fagets begreber og terminologi, 

 redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget, 

 redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser, og 
afgørende retspraksis, 

 anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med 
diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger, og 

 redegøre for gældende ret, sammenhænge og forskelle inden for fagets område. 
 

  

Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen.  
  
Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: 
  kunne identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for 

straffeprocessen, 

 anvende straffeprocessuelle regler på en måde, der afspejler arbejdsformen i det 
praktiske retsliv, og 

 selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering. 
  
Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
 Forelæsninger, 12 x 3 timer (eller 6 x 6) = 36 timer 
 Forberedelse (forelæsning) = 164 timer 
 Eksamensforberedelse = 70 timer 
 I alt = 270 timer 
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2.3. Kursusfag inden for det formueretlige modul 

2.3.1. Boliglejeret, 10 ECTS 
  

Fagets navn: Boliglejeret   
Fagets engelske navn: Residential Tenancy Regulation 
Samlæsning: Faget udbydes til såvel 6. som 8. semester på jura og 8. semester 

på erhvervsjurauddannelsen. 
Fagets modultilknytning: Det formueretlige modul 
Fagansvarlig: Lektor Louise Faber 
Underviser: Christian Løth Mortensen og Lektor Louise Faber 
 
Den studerende skal opnå viden om: 
  Lejerettens retskilder, herunder lovgivningen og dens samspil med den almindelige 

obligationsret, retspraksis fra danske domstole under hensyntagen til blandt andet 
afgørelsens retskildemæssige værdi og tidspunktet for afgørelsernes afsigelse samt 
administrative praksis fra huslejenævnene. 

 Lejeretlig terminologi, begreber og videnskabelige problemstillinger vedrørende 
beboelseslejemål, herunder lejelovgivningens anvendelsesområde (lejebegrebet og 
ejendomsbegrebet, lejelovgivningen, lejeloven, lov om midlertidig boligregulering og 
erhvervslejeloven), lejeaftalens indgåelse (beboelseslejeaftalens indgåelse og 
udformning, herunder blanketreglen, lejers sikkerhedsstillelse og ulovlig dusør, 
lejelovgivningens regler, herunder fravigelse og præceptivitet, ugyldighed 
(Aftalelovens § 36 og Aftalelovens § 38a) og husorden), lejerens indflytning (herunder 
forsinkelse og faktiske mangler på indflytningstidspunktet) og lejerens brug og 
vedligeholdelse under lejeforholdets bestående (herunder vedligeholdelse af det 
lejede, mangler i det lejede, vedligeholdelseskonto og risikofordelingen). 

 Lejens fastsættelse (overordnede principper for lejens fastsættelse og ændring i 
beboelseslejemål). 

 Lejens betaling (betalingssted, forfaldsdag og betalingsmisligholdelse) 

 Lejemålets overladelse (overladelse til husstandsmedlemmer og andre og fremleje af 
beboelseslejemål) 

 Personskifte på lejerside (beboelseslejemålets overgang til andre ved lejers død, 
skilsmisse eller samlivsophør) 

 Lejeaftalens ophør (tidsbegrænsede lejeaftaler, opsigelse af lejeaftaler, ophævelse af 
lejeaftaler og fraflytningsopgør) 

 Lejeaftalens beskyttelse 
  
Pensum i faget er: 
  Niels Grubbe og Hans Henrik Edlund: Boliglejeret, 1. udg., Forlaget Thomson, 2008. 

 Kompendium. 

 Derudover anbefales den studerende at anvende Karnov’s Særtryk af Leje- og 
Boliglejelovene 2013. 

  
Undervisningen tilrettelægges på 6. og 8. semester således så den studerende gennem 
anvendelse af den juridiske metode opnår færdigheder i mundtligt at: 
 
  anvende lejelovens begreber og terminologi, 

 redegøre for gældende ret under inddragelse af lejerettens retskilder, 
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 analysere og vurdere videnskabelige problemstillinger, der knytter sig til den danske 
lejelovgivning vedrørende beboelseslejemål, 

 identificere det retlige indhold af en tvist mellem to eller flere parter og beskrive 
denne i lejeretlig terminologi samt fremkomme med begrundet forslag til tvistens 
løsning, og 

 analysere og udfærdige beboelseslejekontrakter.  
  
Undervisningen tilrettelægges for 8. semester tillige således, at den studerende gennem 
anvendelse af juridisk metode opnår færdighed i skriftligt at fremstille en konkret beskrevet 
boliglejeretlig  problemstilling samt fremkomme med begrundet forslag til løsning heraf. 
 
Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen, hvor 6. 
semestres studerende eksamineres på baggrund af et eksamensemne, og 8. semesters 
studerende eksamineres på baggrund af en synopsis eller et artikeludkast. 
  
Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: 
  anvende juridisk metode på videnskabelige spørgsmål inden for lejeretten vedrørende 

beboelseslejemål, 

 kvalificere og analysere juridiske problemstillinger inden for lejelovgivningen, 

 formulere sig klart og velstruktureret om lejeretlige problemstillinger med anvendelse 
af korrekt terminologi, 

 kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved 
reglernes overtrædelse, og  

 selvstædigt udarbejde, gennemgå og rådgive om lejeaftaler vedrørende 
beboelseslejemål. 

  
Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
 Forelæsninger, 13 x 3 timer = 39 timer 
 Forberedelse (forelæsning) = 194 timer 
 Eksamensforberedelse = 37 timer 
 I alt = 270 timer 
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2.3.2. Erhvervslejeret, 10 ECTS 
  

Fagets navn: Erhvervslejeret 
Fagets engelske navn: Law on Business Rent 
Samlæsning: Erhvervsjura og jura 
Fagets modultilknytning: Det formueretlige modul 
Fagansvarlig: Lektor Louise Faber 
Underviser: Lektor Louise Faber 
Holdoprettelse: Forudsætter deltagelse af mindst 10 studerende. 
 
Den studerende skal opnå viden om: 
  Erhvervslejelovgivningen. 

 Erhvervslejeaftalens indgåelse og gyldighed. 

 Erhvervslejerens indflytning og erhvervslejerens misligholdelsesbeføjelser ved 
forsinkelse, retsmangler og faktiske mangler på indflytningstidspunktet. 

 Erhvervslejerens brug og vedligeholdelse af det lejede under lejeforholdets bestående 
omfattende mangelfuld vedligeholdelse og risikofordeling. 

 Lejens fastsættelse og ændring. 

 Lejens betaling, omfattende betalingstid, betalingssted og betalingsmisligholdelse. 

 Udlejerens genforhandlingsret. 

 Lejemålets legale overladelse til personale og andre og ved fremleje. 

 Personskifte på lejerside, omfattende afståelsesret og genindtrædelsesret og 
lejemålets overgang til andre ved lejers død, skilsmisse, pension, generationsskifte, 
samlivsophør eller selskabsforandring. 

 Uopsigelighedsprincippet og lejeaftalens ophør omfattende opsigelse, tidsbegrænsede 
lejeaftaler og erhvervsbeskyttede lejeaftaler. 

 Erstatning ved opsigelse. 

 Ophævelse af erhvervslejeaftaler. 

 Fraflytningsopgør. 

 Lejeaftalens beskyttelse ved udlejerskifte. 

 Erhvervslejerettens begreber, terminologi og relevante retskilder, der knytter sig 
hertil, herunder retsafgørelser og forholdet mellem domstolsafgørelser samt herunder 
lovgivningen og dens samspil med den almindelige obligationsret, boliglejeretten i 
forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger. 

  
Pensum i faget er: 
  Karin Laursen m.fl.: Erhvervslejeret, 2. udg. Ejendomsforeningen Danmark, 2013. 

 Derudover anbefales den studerende at anvende Karnovs særtryk af leje- og 
Boliglovene 2013 – 2012 version kan købes til nedsat pris.  

  
Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode 
opnår færdigheder i at: 
 
  redegøre for erhvervslejerettens regulering under anvendelse af lejerettens begreber 

og terminologi, 

 analysere og vurdere videnskabelige problemstillinger, der knytter sig til den danske 
lejelovgivning vedrørende erhvervslejemål, 

 afgøre og vurdere retlige spørgsmål inden for erhvervslejeretten på baggrund af 
relevant fakta og under inddragelse af lejerettens retskilder, herunder identificere det 
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retlige indhold af en tvist mellem to eller flere parter og beskrive denne i lejeretlig 
terminologi samt fremkomme med begrundet forslag til tvistens løsning, 

 analysere reglernes indhold og argumentere for valg af retskilde, 

 identificere og afgøre processuelle spørgsmål, og  

 analysere og udfærdige erhvervslejekontrakter. 
  
Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. 
  
Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: 
  kunne identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for dansk 

lejeret, 

 på et videnskabeligt grundlag at kunne opstille nye løsninger, vælge relevante 
løsninger og begrunde valget ved indgåelse af erhvervslejekontrakter og ved 
afgørelser af tvister, 

 kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige 
problemstillinger inden for erhvervslejeretten med både fagfæller, ikke-specialister, 
samarbejdspartnere og brugere i et korrekt sprog, 

 selvstændigt kunne påtage sig professionelt ansvar, og 

 selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. 
  
Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
 Forelæsninger, 13 x 3 timer = 39 timer 
 Workshops, 2 x 5 timer = 10 timer 
 Forberedelse (forelæsning) = 182 timer 
 Spørgetime = 2 timer 
 Eksamensforberedelse = 37 timer 
 I alt = 270 timer 
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2.3.3. Forsikringsret, 10 ECTS 
  

Fagets navn: Forsikringsret 
Fagets engelske navn: Insurance Law 
Samlæsning: Ingen 
Fagets modultilknytning: Det formueretlige modul 
Fagansvarlig: Lektor Carsten Munk-Hansen 
Undervisere: Shapol Nejad og Niels Vase 
 
Den studerende skal opnå viden om: 
  Den forsikringsretlige regulering af forsikringsaftaler, herunder gennem lovregler, EU-

retlig regulering og uskrevne retsregler, samt uddrag af den retlige regulering af 
forsikringsvirksomhed. 

 Forsikringsaftaler i retlig belysning, herunder agreed documents, fremherskende 
adhæsionskontrakter og individuelle kontrakter, forsikringsretlige fortolkningshensyn 
og forsikringsrettens ligheder og forskelle fra den almindelige obligationsret. 

 Forsikringsrettens begreber og terminologi og de særlige retlige hensyn, disse 
betinger. 

 De retsvidenskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget. 

 De relevante retskilder og forsikringsrettens metodiske virksomhed. 
  
Pensum i faget er: 
  Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard: Dansk Forsikringsret, 9. udg., Jurist- og 

Økonomiforbundets Forlag, 2012. 
  
Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode 
opnår færdigheder i at: 
  redegøre for forsikringsrettens regler og anvendelse, begreber og terminologi, 

 redegøre for forsikringsrettens retsvidenskabelige problemstillinger, 

 analysere retskildemateriale og retsreglerne i forsikringsretten, 

 identificere og afgøre processuelle og materielle spørgsmål, 

 afgøre de retlige konsekvenser af en overtrædelse af principper, 

 redegøre for håndhævelsen, herunder for institutioner til håndhævelse, af 
forsikringsretlige regler, og 

 afgøre og vurdere retlige spørgsmål inden for forsikringsretten. 
  

Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. For 

studerende på 8. semester omfatter faget udarbejdelse af synopsis, som vil være udgangspunkt for 

den mundtlige eksamen. 
 
  
Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: 
  kyndigt formidle forskningsbaseret viden og demonstrere færdigheder, omtalt 

ovenfor, under anvendelse af præcis terminologi over for såvel retskyndige inden for 
forsikringsområdet og over for andre, 

 redegøre for den praktiske udøvelse af forsikringsretten, og 

 identificere og formulere retsvidenskabelige problemstillinger inden for dansk 
privatretlig og offentligretlig regulering af forsikringsaftalers indgåelse, anvendelse og 



 

 18 

ophør, samt på et retsvidenskabeligt grundlag opstille løsninger herpå. 
  
Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
 Forelæsninger, 13 x 3 timer = 39 timer 
 Forberedelse (forelæsning) = 195 timer 
 Eksamensforberedelse (+ synopsis) = 35 timer 
 I alt = 269 timer 
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2.3.4. Byggeret (entreprise- og rådgiverret), 10 ECTS 
  

Fagets navn: Byggeret (entreprise- og rådgiverret) 
Fagets engelske navn: Construction Law 
Samlæsning: Faget udbydes til såvel 6. semester som 8. semester på jura og 8. 

semester på erhvervsjurauddannelsen 
Fagets modultilknytning: Det formueretlige modul 
Fagansvarlig: Lektor Louise Faber 
Underviser: Kristian Højgaard Madsen 

 
Den studerende skal opnå viden om: 
  National retlig og EU-retlig regulering af udbuds- og tilbudsgivning på bygge- og 

anlægsområdet og for rådgivningsydelser herom. 

 Kontrahering indenfor byggeriet, herunder kendskab til standardvilkår i agreed 
documents og offentligretlig regulering, organisationsformer og forskellige retlige 
konstruktioner for løsning af opgaver inden for området. 

 Ansvarsnormer for entreprenører, rådgivere m.fl. og særlige hensyn i byggeriet, 
herunder fristforlængelse, dagbod, udbedringsret mv. 

 Byggerettens begreber og terminologi. 

 De for byggeretten relevante retskilder, herunder lovbestemmelser, uskrevne 
retsregler og retlige afgørelser i voldgift og ved domstole. 

  
Pensum i faget er: 
  Hans Henrik Vagner v. Torsten Iversen: Entrepriseret, 4. udg., Jurist- og 

Økonomiforbundets Forlag, 2005. OBS der forventes en 5. udgave til F 2014 – hvis den 
når at udkomme bliver 5. udgave pensum. 

 Michael Gjedde-Nielsen v. Hans Lykke Hansen: ABR 89, 2. udg., Thomson Forlag, 2006. 

 Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 
  
Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode 
opnår færdigheder i at: 
  redegøre for den samlede retlige regulering af byggeriet og dets aktører, 

 analysere reglernes indhold og argumentere for valg af retskilde, 

 kvalificere grundlaget for regeldannelsen, herunder samspillet mellem uskrevne 
privatretlige regler og skrevne retsregler i offentligretlig regulering, 

 identificere materielle (og udvalgte processuelle) spørgsmål, 

 afgøre de retlige konsekvenser af tilsidesættelse af reguleringen,  

 redegøre for privatretlige og offentligretlige håndhævelsesmuligheder, og  

 afgøre og vurdere relevante retsspørgsmål inden for byggeretten.  
  
Undervisningen tilrettelægges for 8. semester tillige således, at den studerende gennem 
anvendelse af juridisk metode opnår færdighed i skriftligt at fremstille en konkret beskrevet 
bygge- og entrepriseretligt problemstilling samt fremkomme med begrundet forslag til løsning 
heraf. 
 
Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen, hvor 6. 
semestres studerende eksamineres på baggrund af et eksamensemne, og 8. semesters 
studerende eksamineres på baggrund af et artikeludkast. 
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Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: 
  kyndigt formidle forskningsbaseret viden og demonstrere færdigheder, omtalt 

ovenfor, under anvendelse af en præcis terminologi over for såvel retskyndige inden 
for byggeriets regulering som over for andre, 

 redegøre for den praktiske udøvelse af byggeretten, og 

 identificere og formulere retsvidenskabelige problemstillinger inden for dansk 
privatretlig og offentligretlig regulering af byggeriet og dettes aktører, samt på et 
videnskabeligt grundlag opstille løsninger herpå.  

  
Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
 Forelæsninger, 13 x 3 timer = 39 timer 
 Forberedelse (forelæsning) = 194 timer 
 Eksamensforberedelse = 37 timer 
 I alt = 270 timer 
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2.3.5. Immaterialret, 10 ECTS 
  

Fagets navn: Immaterialret  
Fagets engelske navn: Intellectual Property Law 
Samlæsning:  
Fagets modultilknytning: Det formueretlige modul 
Fagansvarlig: Studielektor/Ph.d.-stipendiat Birgitte Krejsager 
Underviser: Studielektor/Ph.d.-stipendiat Birgitte Krejsager 
 
Den studerende skal opnå viden om: 
  Immaterialretlige begreber og videnskabelige problemstillinger. 

 Den immaterialretlige terminologi, således at den studerende kan videreudvikle sine 
evner til at kvalificere de forskellige typer af rettigheder inden for immaterialretten. 

 Immaterialretlig argumentation. 

 Fagets hovedområder: ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, varemærkeret, 
immaterialretlige kontraktsforhold og retshåndhævelse af immaterialrettigheder. 

 Relevant immaterialretligt praksis fra administrative organer, danske domstole og EU-
Domstolen. 

 Eksistensen af afgørelser fra andre internationale administrative organer og domstole. 
  
Pensum i faget er: 
  Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier og Clement Salung Petersen: Immaterialret, 3. 

udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2013. 
 

Pensumbogen er komprimeret læsning og derfor er udarbejdet en oversigtspræget 
introduktion og lovsamling, der kan supplere, men ikke træde i stedet for pensumbogen: 

 Morten Rosenmeier: Introduktion til Immaterialret, 4. udg., 2013 

  
Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode 
opnår færdigheder i at: 
  korrekt anvende immaterialretlige begreber og terminologi, 

 redegøre for relevant immaterialretligt praksis fra administrative organer, danske 
domstole og EU-Domstolen. 

 Redegøre for relevante afgørelser fra andre internationale administrative organer 
samt domstole, 

 anvende relevante immaterialretlige retskilder (herunder også fællesskabsretlige 
kilder), og  

 anvende den juridiske metode på de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig 
til immaterialretten. 

  
Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. For 
studerende på 8. semester omfatter faget udarbejdelse af synopsis, som vil være udgangspunkt 
for den mundtlige eksamen. 
  
Den studerende skal samlet opnå kompetence til på selvstændig vis at: 
  anvende juridisk metode på immaterialretlige spørgsmål, 

 kvalificere og relatere juridiske problemstillinger inden for immaterialretten,  

 formulere sig klart og velstruktureret om immaterialretlige spørgsmål med anvendelse 
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af korrekt terminologi, og 

 kunne vurdere, anslysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved 
reglernes overtrædelse. 

  
Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
 Forelæsninger, 13 x 3 timer = 39 timer 
 Forberedelse (forelæsning) = 153 timer 
 Eksamensforberedelse = 78 timer 
 I alt = 270 timer 
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2.3.6. Videregående familie- og arveret, 10 ECTS 
 

Fagets navn: Udvidet familie- og arveret 
Fagets engelske navn: Advanced Family and Succession Law 
Samlæsning: Faget forudsætter, at den studerende har fuldt faget familie- og 

arveret eller at den enkelte studerende, som eksempelvis følger 
faget via tompladsordningen, har erhvervet de nødvendige 
forudsætninger på anden vis. 

Fagets modultilknytning: Det formueretlige modul 
Fagansvarlig: Marianne Holdgaard 
Underviser: Marianne Holdgaard, Dorthe Giessing og Gitte Abrahamsen 
 
Den studerende skal opnå viden om: 
  Nye familieformer og dets betydning i arveretten og i familieretten fx i forbindelse 

med testamentsoprettelse og ægtepagter. 

 Testamenter, herunder testationskompetence, testationsoprettelse, fælles og 
gensidige testamenter og successionsmuligheder. 

 Børn og forældreansvar samt bopæl herunder forældremyndighedsindehavernes 
kompetencer i forhold til hinanden, fx ved skolevalg, flytning og ophævelse af den 
fælles forældremyndighed,  

 Børns samvær med samværsforælderen og andre end forældre  

 Behandling af beskyldninger om vold, incest mv. contra samværschikane i samværs- 
og forældremyndighedssager  

 Børns inddragelse og ret til at blive hørt i sager om forældremyndighed, og samvær   

 Menneskerettighedernes konkrete betydning i dansk familieret  og arveret 

 Pensionsrettigheders behandling ved skifte i tilfælde af skilsmisse eller død, herunder 
kompensationsmuligheder, delingsmuligheder ved ægtepagt mv. og  

 Hvordan gør man i praksis – hvordan finder man oplysningerne? 
 

  
Pensum i faget er: 
  Udvalgte dele af bøger, artikler og retspraksis. Der vil løbende blive udarbejdet en 

materialesamling. Uddybende pensumliste samt uddybende kursusbeskrivelse vil 
være tilgængelig på moodle. 

  
Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode 
opnår færdigheder i at: 
  søge og indhente relevant litteratur til løsning af konkrete tvister inden for det familie- 

og arveretlige område, 

 redegøre for og anvende fagets begreber og terminologi, 

 identificere, vurdere og formidle de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig 
til faget, 

 analysere og redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, 
lovbestemmelser og afgørende retspraksis, 

 anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med 
diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger, og 

 analysere og redegøre for gældende ret. 
  
Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den 
studerende har mulighed for at udarbejde en synopsis i et selvvalgt emne til brug for eksamen 
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efter nærmere aftale med underviseren – forudsat at den studerende går på 8. semester. 
Der tages da afsæt i den udarbejdede synopsis til eksamen, men den studerende vil, som 
studerende der ikke udarbejder synopsis, blive eksamineret indenfor alt pensum i faget. De 
studerende, som ikke udarbejder synopsis, eksamineres på baggrund af et emne/spørgsmål, der 
trækkes ved eksamensbordet. 
  
Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: 
  formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi inden for 

familie- og arveretten, 

 identificere, redegøre og analysere relevant fakta og kvalificere indholdet af de 
juridiske problemstillinger, dette fakta giver anledning til inden for familie- og 
arveretten, 

 kunne redegøre for og diskutere reglernes indhold, retspraksis, gældende teori og 
gældende ret, og 

 anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål som teoretiske 
problemstillinger inden for familie- og arveretten og fremkomme med begrundede 
forslag til løsninger. 

  
Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
 Holdundervisning, 14 x 3 timer = 42 timer 
 Forberedelse 14 x10 = 140 timer 
 Eksamensforberedelse = 88 timer 
 I alt = 270 timer  
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2.3.7. Personerstatningsret, 10 ECTS 
 

Fagets navn: Personskadeerstatning  
Fagets engelske navn: Personal injury compensation 
Fagets modultilknytning: Offentligretlig/privatretlig modul 
Fagansvarlig: Adjunkt Marie Jull Sørensen 
Undervisere: Søren Bergenser og Adjunkt Marie Jull Sørensen 
 
Den studerende skal opnå viden om: 
  Grundlaget og principperne for personskadeerstatning 

 Erstatningsberegningen ved fysiske og psykiske skader 

 Arbejdsskadesikringsloven 

 Patientforsikringen 

 Sundhedsforsikring 

 Kreditorbeskyttelse  
 

  
Pensum i faget er: 
  Love og forarbejder til relevante love (oplyses forud for undervisningen). 

 Udvalgte domme (oplyses forud for undervisningen). 

 Artikler (oplyses forud for undervisningen). 
  
Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode 
opnår færdigheder i at: 
  Korrekt anvende begreber og terminologi på området for personskader 

 Selvstændigt redegøre for gældende ret på området  

 Formulere sig klart og velstruktureret om personskadeerstatning  

 Anvende retskilder og juridisk metode på området.  

 Redegøre for de forskellige ansvarsgrundlag der kan begrunde et krav om 
personskadeerstatning 

 Redegøre for beviskravene til årsagssammenhæng i personskadeerstatningssager  

 Redegøre for betydningen af udtalelser fra offentlige myndigheder f.eks. 
Arbejdsskadestyrelsen og Retslægerådet  

 Redegøre for principperne for opgørelse af personskadekrav herunder samspillet 
mellem de erstatningsretlige og offentligretlige regler  

 Redegøre for i hvilket omfang 3. mand – f.eks. kommuner eller forsikringsselskaber – 
kan rejse krav mod en ansvarlig skadevolder 

    Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger indenfor personskadeerstatning 

 Identificere relevante problemstillinger, som en konkret sag rejser 

 Reflektere kritisk analytisk over udvalgte problemstillinger 

 Kunne vurdere og analysere reglernes indhold samt konsekvenserne af reglerne  
 

  

Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen baseret 

på en ugeopgave (synopsis). Af læringsmæssige årsager opfordres til, at ugeopgaven udarbejdes i 

grupper (2-4 pers.).  

 

Faget afvikles som 8 workshops á 6 timer. 

http://www.google.dk/aclk?sa=L&ai=C7CXDwyllUt-HCMPi7gbA4IHgC7XSxpECxae8vTn63N3HLQgAEAEoA1CPgJ-FBmDRkc2ChAjIAQGpArbkkCV1nog-qgQoT9BFTWCHGsmG-oHFZ7xzQ6Cm1LT9ZPKmZpZLCCWuG3NzUpOGZASpt7oFEwiL4_GDgqi6AhVmItsKHQoKAI3KBQCAB6Wanh6QBwI&ei=wyllUsv1AubE7AaKlIDoCA&sig=AOD64_14fglBErPQjXG65j4R5cltKqayDw&rct=j&frm=1&q=personskadeerstatning&sqi=2&ved=0CDAQ0Qw&adurl=http://www.hjulmandkaptain.dk/privat/erstatning-for-personskade/gratis-vurdering-af-din-personskadesag.aspx
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Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: 
  Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger indenfor personskadeerstatning 

 Identificere relevante problemstillinger, som en konkret sag rejser 

 Reflektere kritisk analytisk over udvalgte problemstillinger 

 Kunne vurdere og analysere reglernes indhold samt konsekvenserne af reglerne 

 kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. 
  
Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
 Workshops 8 x 6 timer =   48 timer 
 Forberedelse (forelæsning) = 135 timer 
 Synopsis 

Eksamensforberedelse                            = 
=   50 timer 
=   37 timer 

 I alt = 270 timer 
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2.3.8. Køb og salg af virksomheder og aktier og virksomhedsoverdragelse, 10 ECTS * 
 

Fagets navn: Køb og salg af virksomheder og aktier og 
virksomhedsoverdragelser 

Fagets engelske navn: Trading of Company Assets – Valuation, Value Creation, and M & 
A 

Fagets modultilknytning: Det formueretlige modul 
Faget kan vælges af såvel jurastuderende som 
erhvervsjurastuderende. 

Fagansvarlig: Lektor Ulla Steen 
Undervisere: Per Vestergaard Andersen 
 
Den studerende skal opnå viden om: 
  Hvordan man i praksis værdiansætter ikke-finansielle såvel som finansielle 

virksomheder med forskellige modeller og metoder. 

 Hvordan de praktisk anvendte værdiansættelsesmodeller opfylder de relevante 
Corporate Finance teorier. 

 Ikke-finansielle og finansielle virksomheders basale regnskabsmæssige forhold. 

 Hvordan der foretages strategiske analyser af virksomheder. 

 Hvordan der med dusinvis af value drivers kan foretages værdiskabelse og 
værdioptimering i virksomheder. 

 Hvad synergieffekter er og hvordan de indgår i værdiansættelsen af virksomheder. 

 Fordele og ulemper ved de forskellige værdiansættelsesmodeller og –metoder. 

 Hvordan en virksomhedsoverdragelse foretages fra start til slut og elementerne deri. 

 Værdiansættelse af virksomheder til børsintroduktioner. 

 Hvordan kursdannelsen på aktiemarkedet genereres og hvordan der kan tjenes og 
tabes penge på aktieinvesteringer. 

 Hvordan overdragelses- og finansieringsmodeller anvendes ved 
virksomhedsoverdragelser. 

  
Pensum i faget er: 
  Per Vestergaard Andersen: Køb og salg af virksomheder og aktier – værdiansættelser, 

værdiskabelse og værdioptimering, 1. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2013. 
  
Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode 
opnår færdigheder i at: 
  anvende fagets begreber, teorier og terminologi, 

 analysere og vurdere de væsentligste forhold, der indgår i værdiansættelsen af 
virksomheder og aktier, 

 praktisk og teoretisk anvende værdiansættelsesmodeller og –metoder, 

 kunne redegøre for værdiskabelse og værdioptimering, 

 kunne redegøre for de væsentligste ikke-juridiske elementer, der indgår i en 
virksomhedsoverdragelse, 

 kunne redegøre for de væsentligste fordele og ulemper ved de absolutte 
værdiansættelsesmodeller og ved de relative værdiansættelsesmetoder, 

 kunne vurdere og analysere, hvorfor der er forskelle mellem regnskabsmæssige 
værdier og markedsværdier og hvilke konsekvenser, det kan have, og 

 kunne vurdere, hvordan kursdannelsen på aktiemarkedet genereres. 
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Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen.  
  
Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: 
  anvende praktiske og teoretiske metoder inden for fagets hovedområder, 

 formulere sig klart og velstruktureret om virksomhedsoverdragelsesmæssige 
problemstillinger med anvendelse af korrekt terminologi, 

 kunne anvende og kombinere de lærte ikke-juridiske færdigheder med de rene 
juridiske forhold vedrørende virksomhedsoverdragelser, 

 kunne vurdere og analysere problemstillinger vedrørende virksomhedsoverdragelser i 
et større helhedsperspektiv, og 

 med større sandsynlighed end før beståelse af eksamen at kvalificere sig til relevante 
jobs i virksomheder, der arbejder med virksomhedsoverdragelser. 

  
Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
 Forelæsninger, 11 x 3 timer = 33 timer 
 Forberedelse (forelæsning) = 162 timer 
 Eksamensforberedelse  = 75 timer 
 I alt = 270 timer 
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2.4. Kursusfag inden for det skatteretlige og selskabsretlige modul 
  

2.4.1. Punktafgifter, 10 ECTS * 
 

Fagets navn: Punktafgifter  
Fagets engelske navn: Excise Duties 
Samlæsning:  
Fagets modultilknytning: Det skatteretlige modul 
Fagansvarlig: Ph.d.-stipendiat Charlotte Sørensen 
Underviser: Ph.d.-stipendiat Charlotte Sørensen 
Kursusforbud: Faget er målrettet studerende på erhvervsjurastudiet, men kan 

også vælges af studerende på jurastudiet. 
 
Den studerende skal opnå viden om: 
  Den punktafgiftsretlige regulering. 

 Formålet med den punktafgiftsretlige regulering. 

 De grundlæggende punktafgiftsretlige økonomiske og juridiske principper, herunder 
særligt punktafgiftssystemet og hensynene bag, det punktafgiftspligtige vareområde, 
overgang til forbrug, opgørelse og beregning af de punktafgiftspligtige mængder og 
værdier, kvalificering af de punktafgiftspligtige personer og disses rettigheder og 
forpligtelser, kvalificering af de betalingspligtige personer, anvendelse af reglerne om 
fritagelse for betaling af punktafgifter, anvendelse af reglerne om godtgørelse af 
allerede betalt punktafgift, valg af beregningsmetode og -principper til brug for 
godtgørelse af punktafgifter, fakturerings- og regnskabsbestemmelser, angivelse og 
indbetaling af skyldige punktafgifter samt sanktioner ved overtrædelse. 

 De relevante retskilder relateret til punktafgifter. 

 Relevant punktafgiftsretlig praksis, såvel national som EU-retlig. 
  
Pensum i faget er: 
  Punktafgiftslovgivningen. 

 Udvalgte afgørelser. 

 Udvalgte artikler. 

 Uddrag af SKATs juridiske vejledning. 
  
Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode 
opnår færdigheder i at: 
  anvende punktafgiftsretlige begreber og terminologi korrekt, 

 opgøre og beregne såvel punktafgiftspligtige mængder og værdier samt fritagelser og 
godtgørelser på baggrund af den studerendes viden om mulige beregningsmetoder, 

 angive punktafgifter korrekt, 

 anvende de grundlæggende punktafgiftsretlige principper, således at den studerende 
bliver i stand til at fortolke og anvende de komplicerede regelsæt og som følge heraf i 
stand til at kvalificere og beregne de punktafgiftspligtige transaktioner, 

 identificere det retlige indhold af en tvist mellem 2 parter i relation til de 
punktafgiftsretlige problemstillinger og fremkomme med begrundet svar på tvistens 
løsning,  

 identificere de punktafgiftspligtige produkter og anvende lovgivningen herpå, 
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herunder i forbindelse med bestemmelser om fritagelse for og godtgørelse for 
afgifter, og 

 præsentere og argumentere på baggrund af afgiftsretlige problemstillinger. 
  
Det forventes af de studerende, at de deltager aktivt i undervisningen, herunder ved mundtlige 
og skriftlige præsentationer for klassen.  
  
Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: 
  anvende juridisk metode på punktafgiftsretlige spørgsmål, 

 kvalificere og relatere juridiske problemstillinger inden for særligt spørgsmålet om de 
afgiftspligtige produkter og tilhørende fritagelses- og godtgørelsesbestemmelser. 

 beregne, opgøre og angive afgifter korrekt efter hensyntagen til relevante fritagelses- 
og godtgørelsesmuligheder, 

 administrere virksomhedernes håndtering af punktafgiftsretlige forhold, 

 formulere sig klart og velstruktureret om punktafgiftsretlige spørgsmål med 
anvendelse af korrekt terminologi, 

 kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved 
reglernes overtrædelse,  

 rådgive om muligheder og begrænsninger samt sanktioner inden for 
punktafgiftsretten i relation til punktafgiftspligtige produkter, og 

 rådgive om fakturerings- og regnskabsbestemmelser. 
  
Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. 
 
Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
Forelæsninger, 13 x 3 timer = 39 timer 
Forberedelse (forelæsning) = 78 timer 
Eksamensforberedelse = 153 timer 
I alt = 270 timer 
 
I det omfang der er behov for en tilpasning af undervisningen på baggrund af de studerendes 
forudsætninger som henholdsvis 6. og 8. semester-studerende, vil et antal undervisningsgange for de 
studerende bliver opdelt i overensstemmelse med semesterfordelingen. 
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2.5. Engelsksprogede fag 

 

2.5.1. Drafting of international contracts, 10 ECTS 
  

Name of course: Drafting of International Contracts 
The course’s placement in 
the main modules: 

 
The International law module 

Course responsible: Professor Anders Ørgaard 
Teacher: Associate Professor René Frantz Henschel 
 
If you are looking for a career as a lawyer or an in-house legal counsel in a private company, you 
could benefit from this course. The aim of the course is to give you the ability and understanding 
required to draft international commercial contracts correctly and comprehensively. 
 
The students will aquire knowledge about: 
  The similarities and differences in the way contracts are drafted in the context of 

different legal traditions, particular on civil and common law jurisdictins in, for 
example, Germany, England and the United States. 

 The overall structure and purpose of the different parts of a contract, from the Letter 
of Intent to the contract itself 

 Techniques used to solve disputes. 
  
Curriculum: 
  Will be announced later. 
  
By using legal method and problem based learning the student will gain skills in the following: 
  the ability to analyse the most important contract clauses. 
  

It is recommended that you have acquired a basic knowledge of contract law from your own 

jurisdiction. The course is interactive and you are required to participate in discussions and in study 

groups, which are aimed at enabling you to analyse and draft commercial contract clauses in 

English. 

 

At the end of the semester, the student’s skills will be examined during an oral exam without 

preparation or books. 
  
Overall the student will aquire competences on an academic level in the following: 
  drafting the best clause for a specific purpose relating to the conditions of a particular 

contract, 

 conducting a thorough analyses of the following clauses: Letters of Intent, 
confidentiality, good faith and interpretation, penalty and limitation of liability, force 
majeure and hardship, termination, law and venue. 

  
The estimated time consumption for the course (ECTS-declaration): 
 Lectures = 30 hours 
 Homework  = 205 hours 
 Exam and short project = 35 hours 
 Total  = 270 hours 
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2.5.2. Introduction to American Law, 10 ECTS 
 

Name of course: Introduction to American Law 
The course’s placement in 
the main modules: 

 
The International law module 

Course responsible: Ph.d. student Helena Lybæk Guðmundsdóttir 
Teacher: Kristen Christiansen 
 
If you have ever had an interest in American law and how the American legal system works, or if 
you would like to work in United States, then this course is for you. 
The course is an introduction to the American legal system as well as American law. During the 
course we will cover a quick introduction to the U.S. Constitution, the Court System and the 
development of both common law and code law. Then we will review substantive areas of law, 
including but not limited to, Constitutional law, Business law, Administrative law, Contract law, 
and Property law. We will review and discuss key cases in each area of law we go through. 
The goal of this course is to introduce the students to distinctive aspects and fundamental 
principles that help make the American legal system what it is today. By the end of the course, 
the student will be able to explain the structure and organization of the American legal system as 
well as be able to discuss the basic legal principles in the areas of substantive law that we cover. 
 
The students will aquire knowledge about: 
  The basic framework of the American legal system; its composition, institutions, court 

system etc. 

 The basic framework of the American government. 

 The American jury system. 

 The fundamental rules and principles in various subject areas, including but not 
limited to, criminal law, family law, business law, tort law, contract law and 
intellectual property law. 

 The relevant American sources of law, their hierarchy , and where to retrieve them 

 American legal terminology. 

 The American legal profession. 
  
Curriculum: 
  McAlinn, et al.: An Introduction to American Law, 2nd ed., Caroline Academic Press, 

2010. 

 Case law related to each subject area. The case law is selected by the lecturer and will 
be made available to the students before each lecture. 

  
By using legal method and problem based learning the student will gain skills in the following: 
  explaining the general structure of the American legal system and the American 

government, 

 outlining the fundamental rules and principles in each subject area and explain their 
application, 

 analyzing and distinguishing key cases, 

 identifying and determining procedural and substantive legal issues, 

 determining and evaluating simple legal questions in each subject area,  

 outlining the limitations of federal law and explain in general terms the interplay 
between federal law and state law, 

 outlining the fundamental federal criminal and civil procedural rules, and 

 articulating legal issues in English using correct terminology. 
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At the end of the semester, the student’s skills will be examined during an oral exam conducted in 

English by the lecturer with the participation of an external censor. Participation in the exam is 

predicated on the student handing in a short written assignment written in English, which will be 

the subject for the exam. 
  
Overall the student will aquire competences on an academic level in the following: 
  skillfully relay knowledge and demonstrate the aforementioned skills using precise 

terminology in communications with American legal professionals and others, 

 explain the basic principles of the various subject areas and their application, and 

 identify and articulate simple legal issues in the various subject areas and in a 
methodically correct manner provide a solution founded on relevant legal-based 
arguments. 

  
The estimated time consumption for the course (ECTS-declaration): 
 Lectures = 30 hours 
 Homework  = 205 hours 
 Exam and short project = 35 hours 
 Total  = 270 hours 
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2.5.3. Internet Law in EU, 10 ECTS 
 

Name of course: Internet Law in EU 
The course’s placement in 
the main modules: 

 
Property law module and EU law module 

Course responsible: Professor Søren Sandfeld Jakobsen 
Teacher: Professor Søren Sandfeld Jakobsen 
 
The students will aquire knowledge about: 
  Methodology and sources of Internet Law, notably EU regulation and EU case law. 

 Relevant legal concepts, terminology and argumentation. 

 The course’s key elements, including 
o E-Commerce Law, including information of online contracts. 
o Online payments. 
o Online marketing practices. 
o IP law, including copyright protection, trademarks and domain names. 
o Protection of personal data. 
o Liability of Intermediary Service Providers. 
o Cyber crime. 
o Public and private law enforcement. 

  
Curriculum: 
  Selected textbook chapters, articles in legal journals and case law. 
  
By using legal method and problem based learning the student will gain skills in the following: 
  applying the legal method on the legal problems attached to Internet Law 

 applying concepts and terminology correctly 

 applying relevant case law 
  

The skills will be tested in an oral exam based on a short paper prepared by the student. 
  
Overall the student will aquire competences on an academic level in the following: 
  identifying legal issues within Internet Law 

 applying legal methodology on the legal issues 

 applying the relevant rules and case law in order to analyze a given problem and reach 
a solution 

  
The estimated time consumption for the course (ECTS-declaration): 
 Lectures, 10 x 3 hours = 30 hours 
 Preparation for lectures = 90 hours 
 Preparation for exam (including 

preparing a short paper) 
 
= 150 hours 

 Total  = 270 hours 
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2.5.4. International Human Rights Law, 10 ECTS 
 

Name of course: International Human Rights Law 
The course’s placement in 
the main modules: 

 
The International law module 

Course responsible: Assistant Professor Jesper Lindholm 
Teacher: Assistant Professor Jesper Lindholm 
 
The students will aquire knowledge about: 
  International law and human rights law, in particular sources of international law 

pertaining to human rights. 

 The concept of human rights from a legal point of view, including considerations on 
universal applicability. 

 The legal and institutional human rights framework of the UN, complete with 
comparative references to the principal regional systems. 

 Admissibility criteria as adopted by relevant treaty monitoring bodies concerning 
individual communications (complaints). 

 The meaning and content of positive state obligations and of limitations on 
substantive human rights, including the concept of “state discretion” or “margin of 
appreciation”. 

 The role of human rights in specific contexts, for example the “war on terror”. 
  
Curriculum: 
  Rhona K. M. Smith: Textbook on International Human Rights, 5th ed., Oxford University 

Press, 2012. 

 Supplementary material available online. 

 A compilation of legal instruments and related material can be purchased from the 
University Book Store. 

  
By using legal method and problem based learning the student will gain skills in the following: 
  explaining the legal standing of human rights in international law and outlining 

generally their relationship with other bodies of public international law, 

 analyzing and applying concepts and terminology integral to the course, 

 identifying legal problems in regional and international human rights law and applying 
relevant sources of law in solving these, 

 describing the impact and status of human rights in national jurisdictions, 

 researching, presenting and analyzing decisions, general comments, concluding 
observations and recommendations etc. adopted by treaty monitoring bodies. These 
skills are equally applicable as regards illustrative case law of the European Court of 
Human Rights, and 

 presenting and analyzing the content of substantive provisions as contained in UN 
human rights instruments, considering also both the question of positive State 
obligations and positive limitations on human rights. 

  

The course is conducted in a lecture style format but presupposes active student participation 

based on, inter alia, case studies, synopses and mini projects. The subject of the mini projects is to 

be determined jointly with participants but may evolve around the concept of “group rights”, for 

example, the rights of women, children, indigenous people, refugees, migrant workers or disabled 

persons.  



 

 36 

 

The skills will be tested in an oral exam of 20 minutes duration. 
  
Overall the student will aquire competences on an academic level in the following: 
  apply the scientific legal method in addressing questions pertaining to regional and 

international human rights law, 

 communicate human rights issues in a clear and well-structured manner, using the 
applicable terminology, and 

 evaluate, analyse and provide advice on the content of human rights and the 
consequences of violating such rights. 

  
The estimated time consumption for the course (ECTS-declaration): 
 Lectures, 9 x 3 hours = 39 hours 
 Preparing for lectures = 157 hours 
 Mini project  = 37 hours 
 Preparation for exam  = 37 hours 
 Total  = 270 hours 
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2.6. Andre fag 

2.6.1. Retorik og kommunikation, 10 ECTS * 
 

Fagets navn: Retorik og kommunikation    
Fagets engelske navn: Rhetorics and Communication 
Samlæsning:  
Fagets modultilknytning:  
Fagansvarlig: Ph.d.-stipendiat Charlotte Sørensen 
Underviser: Ph.d.-stipendiat Charlotte Sørensen m.fl. 
 
Den studerende med et juridisk fokus skal opnå viden om: 
  Begrebet retorik og retorikkens metoder, herunder de retoriske begreber logos, ethos, 

pathos, focus, formål, påstand, belæg og hjemmel. 

 Kommunikationsteorier. 

 Argumentationsmodeller og læren om standarddispositioner. 

 De personlige udtryk med særligt fokus på kropssproget og dettes betydning for 
kommunikation og formidling. 

  
Pensum i faget er: 
  Jonas Gabrielsen og Inger Høedt-Rasmussen: Juridisk gennemslagskraft, 1. udg., Jurist- 

og Økonomforbundets Forlag, 2012. 

 Kompendium – vil løbende blive lagt på moodle. 
  
Gennem anvendelsen af sin viden om retorik & kommunikation opnår den studerende 
færdigheder i at: 
  redegøre for fagets begreber og terminologi samt anvende disse korrekt, 

 redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget, 

 forstå virkemidlerne bag retorikken og kropssproget samt disses betydning for den 
juridiske kommunikation, samt overføre dette til anvendelse ved juridisk 
kommunikation og argumentation, og 

 anvende den teoretiske viden om retorik og kommunikation samt kropssproget til at 
præsentere en overbevisende juridisk argumentation i en given sag.   

  
Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. For 
studerende på 8. semester omfatter faget udarbejdelse af synopsis, som vil være udgangspunkt 
for den mundtlige eksamen. 
  
Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: 
  formulere sig klart og velstruktureret i juridisk henseende med anvendelse af korrekt 

terminologi, 

 kunne redegøre for gældende teori, herunder de retoriske grundbegreber og 
kommunikationsteorier, 

 anvende argumentationsmodeller og standarddispositioner ved juridisk 
argumentation og kommunikation, og  

 anvende kropssproget positivt i forbindelse med argumentation og kommunikation og 
dermed klart og levende formidle et budskab. 

  
Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende på klassen trænes i at bruge de 
retoriske redskaber, denne præsenteres for, herunder ved oplæg, klassediskussioner mv. Det 
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forventes af de studerende, at de deltager aktivt i undervisningen, herunder ved mundtlige og 
skriftlige præsentationer for klassen. Den aktive kommunikation på klassen er en vigtig del af 
undervisningen i faget, herunder i form af feedback. 
 
Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
 Forelæsninger, 13 x 3 timer = 39 timer 
 Forberedelse (forelæsning) = 78 timer 
 Eksamensforberedelse = 153 timer 
 I alt = 270 timer 
 
 

I det omfang der er behov for en tilpasning af undervisningen på baggrund af de studerendes 
forudsætninger som henholdsvis 6. og 8. semester-studerende, vil et antal undervisningsgange for de 
studerende bliver opdelt i overensstemmelse med semesterfordelingen. 
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3. Erhvervsøkonomiske valgfag, 6. semester 
 
Alle erhvervsøkonomiske valgfag er samlæst med HA-studiet, 6. semester. 

 

3.1. International Marketing in a Cross-cultural Perspective, 10 ECTS 
 
Duration: 10 sessions of 2 hours duration each 
 
Teachers: John Kuada, Li Dao Thury and Nancy Napier (Guest Professor) 
 
Background 
As companies continue to extend their operations to distant markets they increasingly interact, manage 
and negotiate with people from different cultures and create values for customers these markets. It is 
becoming evident for managers of such companies that their performance depends on how successfully 
they manage their interactions with government officials in the host countries, local managers in their 
subsidiary companies as well as the costumers/consumers in the target countries. These companies 
therefore consider intercultural knowledge as an important component of the educational background of 
the new staff they recruit. 
 
Objectives 
Building on the above awareness, this course seeks to provide students with the following knowledge and 
competencies: 
 

1. Knowledge about intercultural challenges of marketing, thereby improving students’ understanding 

of how culture influences internal and external marketing strategies and processes. 

 
2. Models and tools to analyze specific cross-cultural interaction processes relating to the 

management of subsidiaries and the marketing of products/services in foreign countries. 

 
3. Competencies to assess the outcomes of alternative marketing strategies in cross-cultural contexts. 

 
Course Overview 
The course consists of the following components: 
 

 Cultural theories and models and their applications in marketing 

 Country of Origin Effects on Marketing Abroad 

 Cultural Challenges in the Management of Foreign Subsidiaries 
 
Teaching Methods 
A combination of lectures, cases and seminars. 
 
Examination 
A 24-hour examination to be based on an analysis of a case assignment. The assignment can be written in 
either English or Danish.  
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Textbook 
Usunier, Jean-Claude and Lee, Julie Anne Marketing Across Cultures 6th Edition (England: Pearson 
Education Limited) 
 
Outline in Details 

1. Marketing concepts and models in a cross-cultural context – John Kuada 

2. Marketing related cultural theories and models (1) – John Kuada 

3. Marketing related cultural theories and models (2) – John Kuada 

4. Cross-cultural Consumer Behaviour – John Kuada 

5. Intercultural Marketing Strategies – John Kuada 

6. Managing Cross-cultural Relationships (1) – Li Dao 

7. Managing Cross-cultural Relationships (2) – Li Dao 

8. Creativity and Cross-Cultural Marketing – Nancy Napier 

9. Case discussion (1) – Li Dao 

10. Case discussion (2) – Li Dao 11.  
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3.2. Koncernregnskab, 10 ECTS 
 
Omfang: 6 forelæsninger á 2-4 timers varighed, 20 timer i alt. 
 
Underviser: Allan Sort Dahl 
 
Fagets baggrund 
Et koncernregnskab viser et samlet økonomisk billede af et moderselskab og dets dattervirksomheder, som 
om de tilsammen var en enkelt virksomhed. Koncernregnskabet omfatter således hele den økonomiske 
enhed, som ledelsen i modervirksomheden kan træffe beslutninger om. Koncernregnskabet er dermed 
yderst relevant for investor i moderselskabet. 
 
Fagets formål 
Faget supplerer undervisningen I ekstern rapportering fra HA 4. semester, men er samtidigt også et 
selvstændigt regnskabsområde med sine egne regler (principper). Formålet med faget er at give dem, der 
har kendskab til regnskabsaflæggelse i enkeltvirksomheder, en indføring i formålet med 
koncernregnskabet og i den tankegang og fremgangsmåde, som anvendes ved konsolidering. Desuden skal 
den studerende have et indblik i andre regnskabsmæssige problemstillinger med tilknytning til moder-
/dattervirksomheder – for eksempel omregning af udenlandske selskabers regnskaber fra fremmed valuta 
samt equity-metoden (indre værdis metode). 
 
Fagets central problemstillinger 
Hovedvægten lægges på at forklare de grundlæggende elementer I konsolideringen med henvisning til de 
centrale regler (principper), der findes i de danske og ingernationale bestemmelser om aflæggelse af 
koncernregnskab. Følgende problemstillinger vil blandt andet blive behandlet: koncernopfattelser, den 
regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutninger, koncerngoodwill, eliminering af intern 
handel med omsætningsaktiver og anlægsaktiver, behandling af skat i koncernregnskabet, behandling af 
minoritetsinteresser. Desuden behandles equity-metoden (indre værdis metode) samt problemstillinger i 
forbindelse med omregning af udenlandske dattervirksomheders regnskaber efter danske og 
internationale bestemmelser. Undervisningen inddrager både teori og øvelser. 
 
Fagets målsætning 
Målet er at de studerende – efter at have deltaget i undervisningen kan: 
 

- Forklare hvilke “retskilder”, der I Danmark skal anvendes ved aflæggelse af koncernregnskab 

- Beskrive væsentlige forskelle mellem reglerne i årsregnskabsloven/danske regnskabsvejledninger 

og internationale regnskabsstandarder i forbindelse med virksomhedssammenslutninger og 

efterfølgende koncernregnskaber 

- anvende årsregnskabslovens koncerndefinitioner og forstå udstrækningen af 

koncernregnskabspligten (fritagelser/undtagelser) 

- Forklar formålet med koncernregnskabet 

- Forklare indholdet af de teorier/opfattelser/syn, der ligger bag koncernregnskabet og deres 

konsekvenser for koncernregnskabet 
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- Udarbejde et koncernregnskab på dagen for virksomhedssammenslutningen efter såvel 

overtagelsesmetoden som sammenlægningsmetoden 

- Udarbejde et koncernregnskab på et senere tidspunkt end overtagelsesdagen baseret på 

omvurdering og eliminering af almindeligt forekommende koncerninterne transaktioner 

- Forklare hvordan der beregnes udskudt skat af omvurderinger, elimineringer m.v. i forbindelse med 

udarbejdelse af koncernregnskaber 

- Beskrive indholdet af varianterne af overtagelsesmetoden og forklare deres indvirkning på 

koncernregnskabet 

- Forklare indholdet af equity-metoden (indre værdis metode) og anvende metoden på konkrete 

eksempler 

- Beskrive hvilke indregningsmetoder der skal benyttes for kapitalandele i koncernregnskabet 

- Omregne et regnskab i fremmed valuta efter reglerne i dansk og international regnskabsregulering 

og forklar forskelle og ligheder 
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3.3. Økonomistyring, 10 ECTS 
 
Omfang: 10 kursusgange á 2 timer. 
 
Underviser: Niels Sandalgaard – nis@business.aau.dk 
 
Baggrund 
De fleste virksomheder har en oplevelse af, at betingelserne for at drive virksomhed har ændret sig 
væsentligt de senere år. Der konkurrencemæssige vilkår er blevet skærpet, og omverdenen er blevet mere 
uforudsigelig. Disse forhold medfører en del udfordringer for den enkelte virksomhed ikke mindst i relation 
til virksomhedens økonomistyring og designet heraf. Disse udfordringer ses i særlig grad i forbindelse med 
virksomhedernes budgettering og præstationsevaluering, der vanskeliggøres af de ændrede 
omverdensvilkår. Udover at tage udgangspunkt i økonomistyring generelt vil dette fag derfor 
eksemplificere problemstillingerne ved hjælp af budgettering. Når netop budgettering er valgt som 
eksempel er det ydermere fordi budgettering på bedste vis illustrerer essensen af økonomistyring: 
Blandingen af styring og økonomi eller rettere: Styring med et økonomisk grundlag. 
 
Indhold 
Faget vil give et overblik over økonomistyring som fagområde herunder udviklingstendenser inden for 
fagområdet. Der vil blive taget udgangspunkt i budgettering, men der vil i høj grad være fokus på 
økonomistyring som en samlet pakke. Grundlæggende budgetteringsmæssige karakteristika vil derfor blive 
gennemgået, og med budgettering som udgangspunkt vil der fokuseres på betydningen af contingency-
faktorer (eksempelvis omverdensusikkerhed) for designet af økonomistyringen samt på adfærdsmæssige 
konsekvenser af økonomistyring (eksemplificeret med budgetter), hvor der i særlig grad fokuseres på 
motivation samt konsekvenserne af forskellige former for incitamentsaflønning. Kritik mod tradition 
budgettering vil blive gennemgået, og en alternativ styringspakke (Beyond Budgeting) vil blive præsenteret 
og diskuteret. 
 
Kompetence-/læringsmål 
Det overordnede mål med dette fag er, at den studerende skal være i stand til at demonstrere en generel 
forståelse for økonomistyring som fagområde samt en forståelse for økonomistyring som en samlet 
styringspakke. Den studerende skal endvidere sættes i stand til at analysere fordele og ulemper ved 
forskellige økonomistyringsmodeller samt evaluere de adfærdsmæssige konsekvenser ved forskellige 
designs af budgetlægningsprocessen. Endvidere skal den studerende blive i stand til at designe 
budgetmodeller, så disse fremmer den ønskede adfærd og er tilpasset virksomhedens specifikke situation. 
Ydermere skal den studerende opnå en generel forståelse for forskellige forskningsmetoder indenfor 
økonomistyring. 
Den studerende forventes endvidere på teoretisk plan at kunne demonstrere en generel forståelse af og 
viden om: 

 Udviklingstendenser inden for økonomistyring 

 Økonomistyring som en samlet pakke 

 Hvad er et budget og hvad bruges et budget til 

 Contingencybaseret økonomistyringsteori 

 Kritikken mod traditioonelle budgetter herunder Beyond Budgeting 

 Budgettet som udgangspunkt for præstationsevaluering 
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 Incitamentsstrukturer generelt 

 
Kursets gennemførelse 
Faget består af samlet 10 lektioner, der afholdes som 2 timers undervisningsgange. Undervisningen vil dels 
bestå af forelæsninger samt diskussioner af centrale artikler på budgetområdet. Det forudsættes, at 
litteraturen er læst på forhånd for at sikre en aktiv deltagelse i undervisningen. 
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3.4. International Business, 10 ECTS 
 
Duration: 5 sessions of 2 hours duration each and a case-based workshop 
 
Teachers: Professor Marin Alexandrov Marinov and Professor Svetla Trifonova Marinova 
 
Background 
International Business combines the science and the art of business with many other disciplines, such as 
economics, anthropology, geography, history, culture studies, jurisprudence, statistics and demography. 
International business is important and necessary because economic isolationism has become impossible. 
Successful participation in international business, however, holds the promise of improved quality of life 
and a better society, even leading, some believe, to a more peaceful world. On an individual level, most 
students are likely to become involved with international business enterprises during their careers. 
Manufacturing firms, as well as service companies such as banks, insurance or consulting firms are going 
global. Start-up firms can challenge the existing, long-dominant, large competition. Speed, creativity and 
innovation have often become more important to international success than size. Understanding 
international business is therefore crucial in preparing for the opportunities, challenges and requirements 
of a future career. International business offers companies new markets. Since the 1950s, the growth of 
international trade and investment has been substantially larger than the growth of domestic economies. 
International business causes the flow of ideas, services and capital across the world. Both as an 
opportunity and a challenge, international business is of vital concern to countries, companies and 
individuals. 
 
Objectives 
Building on the above awareness, this course seeks to provide students with the following knowledge and 
competencies: 
 

1. Knowledge about the: 

a. nature and impact globalization 

b. nature of international business 

c. growth of global linkages 

d. opportunities and challenges offered by international business 

e. traditional arguments of how and why international trade improves the welfare of all 

countries 

f. history and compare the implications of trade theory from the original work of Adam Smith 

to the contemporary theories of Michael Porter 

g. criticisms of classical trade theory and examine alternative viewpoints of which business and 

economic forces determine trade patterns between countries 

h. similarities and distinctions between international trade and international investment 

i. to understand the importance of the political and legal environments to the international 

j. business executive, in both the home and host countries 
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k. impact of governments on business through legislation and regulations 

l. differing laws regulating international trade and investment found in different countries 

2. Competencies to understand and critically evaluate internationalization opportunities for firms and 

firm’s abilities to implement specific internationalization market entry modes. 

 
Course Overview 
To date, almost all businesses are affected by internationalization to a varied degree. The course explores 
the pros and cons of globalization and fully addresses the complexities of the issues surrounding it. It also 
covers the migration of manufacturing from developed nations to developing countries, discusses the 
highly charged issue of international sweatshops for the sake of low prices and also reflects some of the 
political divisiveness that affect trade issues. The course covers key theories of trade and investment and 
provides a directed path through centuries of thought on why and how trade and investment across 
borders occurs. Based on nine lectures oriented towards theories of international business, practical 
perspectives and case studies, students will be acquainted to relevant aspects of international business. 
 
Teaching Method 
A combination of lectures and a case-based workshop. The workshop is designed to prepare the students 
for the final exam. It is designed so that students work together on a case study and submit a written piece 
to which the lecturer will provide feedback in writing. 
 
Examination 
A 24 hour examination on a case study situation. Students can use all available materials. Each student 
should submit a 7 page (Times New Roman 12, 1.5 line spacing) answer to the questions to the case. 
 
Textbook 
Czinkota, M., Ronkainen, I, Moffet, M., Marinova, S. and M. Marinov (2009) International Business: 
European Edition. John Wiley & Sons. 
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3.5. Entrepreneurship and Innovation, 10 ECTS 
 
Lecturers: JLC = Jesper Lindgaard Christensen (Coordinator) 
 Annemarie Østergaard 
 Rune Osmundsen 
 Bengt-Åke Lundvall 
 
Guest Lecturer: Sofie Venndt, former MIKE-student, now business 
 
Objectives 
To provide knowledge on entrepreneurship and innovation in a dynamic market economy. This includes 
management, organization and establishment of different types of enterprises and innovation ain different 
industries. 
 
Learning outcomes 
Having attended the course, students are expected to be able to: 

- Account for the importance of entrepreneurship and innovation to a dynamic market economy. 

- Account for organization, management and implementation of innovation and new businesses. 

- Provide an account of the role, limitations are structure of a business plan. 

 
Teaching Methods 
The course lectures focus upon key, basic issues within entrepreneurship and innovation. In doing so they 
show the potential role on a ‘MIKE-candidate’ in a job situation, as well as give general insight in the core 
issues within the field. The lectures are organized around a case, Gabriel A/S in Aalborg. The first lecture, 
will explain about innovation activities, entrepreneurship and creativity in this company. Subsequent 
lectures refer back to this presentation, but do take more general issues in as well. The lectures may form 
the basis for a bachelor project, where particular aspects may be elaborated. 
 
Course language and exam 
The lectures are done in English as the course is attended by both Danish and foreign students. However, 
the exam may be conducted in English or Danish, as you prefer.  
 
The lectures 
9 lectures of 2 hours and 1 mini-assignment. 
 
indications (changes will occur) of issues dealt with: 

1. Theme: The Entrepreneur and innovation manager + Introduction to the course 

2. Theme: Entreprenourship, small firms, and the buttom line. On why entrepreneurship matters? 

3. Theme: Why innovation? – The effect of innovation in different firms, industries, networks 

4. Theme: Innovation management – how to organize for innovation. 

5. Theme: Creativity as a basis for innovation and entrepreneurship. 

6. Theme: Analyses and planning of new ventures. How to assess a business and draft a business plan. 
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7. Theme: The entrepreneur – the psychology of entrepreneurs. 

8. Theme: Diversity of entrepreneurship – ethnic minority and social entrepreneurship. 

9. Theme: Financing new ventures + wrap up/BP-øvelse 
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3.6. Forretningsmodeller – Analyse, design og eksekvering af værdiskabelse, 
10 ECTS 
 
Sprog: Dansk 
 
Undervisere: Christian Nielsen og Morten Lund 
 
Organisering 
5 moduler á 4 timer som blander forelæsninger og øvelsesgange  
Alle øvelsesgange kører som Lab-moduler i tilknytning til Business Model Lab – organiseret og faciliteret af 
CREBS 
 
Baggrund for faget 
Faget introducerer de studerende for central teorier inden for forretningsmodelfeltet og giver indsigt i 
hvordan disse spiller nøgleroller i at analysere, designe og eksekvere værdiskabelse. Undervejs 
introduceres de studerende for centrale værktøjer som kan anvendes til at udvikle forretningsmodeller og i 
den tilknyttede øvelsesrække undervises der i at anvende disse på en række case-virksomheder. 
Forretningsmodeller trækker spor til mange centrale fagdiscipliner i erhvervsøkonomien – og betragtes af 
mange som den ”nye røde tråd” i at skabe fremtidssikrede og konkurrencedygtige organisationer. Således 
relateres forretningsmodeller i løbet af undervisningen til kernefelter som strategi, organisationsudvikling, 
økonomistyring, marketing, værdikæde-analyse og interessent-analyse. 
 
Centrale problemstillinger 
I den senere tid er begrebet forretningsmodeller (el. Business models) blevet et populært tema, internettet 
bragte nye forretningsmuligheder, men nuancerne komplicerede samtidig måden at drive forretninger på. 
Omkring årtusind skiftet så vi, at investorerne generøst investerede i ideer, da illusionen om nemme penge 
braste, begyndte de at stille hårde krav om, at der skulle være en sandsynlig forretningsmodel tilknyttet 
ideen. Dette krav blev hurtigt skærpet til, at der skal være en dokumenteret bæredygtig forretningsmodel, 
til i dag hvor især venturekapitalister hovedsageligt fokuserer deres investeringer på virksomheder, der har 
formået at bevise, at der er en skalerbarhed i en velfungerende forretningsmodel. Der er ingen tvivl om, at 
måden man vælger at designe og eksekvere sin forretningsmodel på er væsentlig, men hvilke analyse- og 
designværktøjer er til rådighed? Dette kursus vil sætte fokus på dette spørgsmål gennem behandling af 
begrebet og baggrund for dette og hvordan man arbejder med forretningsmodeller 
 
Begrebet forretningsmodeller 
Man kan dagligt se og høre medier og erhvervsledere anvende begrebet forretningsmodeller, det kan 
virker ret bredt, og ofte bliver det også brugt forkert, især roder nogen rundt mellem forretningsplaner og 
forretningsmodeller. Vi sætter derfor fokus på begrebet ved at afdække, hvad begrebet dækker over. Hvad 
er den akademiske interesse og fundament, og hvilke retninger får dette i? 
 
Hvordan arbejder man med forretningsmodeller 
for at arbejde med en forretningsmodel skal man først forstå den, uanset om det er en helt ny eller en 
eksisterende. Når man forstår grundlaget, kan man designe ændringer eller nye, teste og eksekvere. Vi ser 
det som en inkrementel proces, der aldrig stopper, en forretningsmodel ændrer sig løbende, den tilpasser 
sig naturligt, men skal også afstemmes og vedligeholdes. Nogen gange kræver det også man redesigner sin 
forretningsmodel radikalt, bare tænk på alle de industrier, der gennem tiden er blevet truet på deres 
eksistens, når nye teknologier har overflødiggjort eksisterende. 
 
Forstå en forretningsmodel 
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Forståelsen for – og analysen af – virksomhedens virke hænger tæt sammen med at forstå, hvordan den 
skaber værdi for dens kunder og brugere – og dermed at kunne sandsynliggøre, hvorvidt virksomhedens 
konkurrencesituation er bæredygtig på længere sigt. Kurset vil tage udgangspunkt i et Business Model 
Canvas, der visuelt giver håndgribelige måder til at analysere og forklare en forretningsmodel. Desuden vil 
vi gennem forståelsen af, hvordan man italesætter en forretningsmodel, åbne for måder, hvorpå man kan 
forstå forretningsmodeller. Vi vil arbejde med forståelsen for, hvilke aktører der er i en forretningsmodel 
og hvordan disse påvirker den. 
 
Designe en forretningsmodel 
Uagtet om det er en helt ny, en lille ændring eller en radikal ændring af en forretningsmodel skal den 
designes så man sikrer en værdiskabende bæredygtig forretningsmodel. Der er mange parametre, der skal 
med i betragtningen. Kurset vil sætte fokus på, hvordan man rent metodisk kan angribe dette både 
gennem eksempler og øvelser. 
 
Test en forretningsmodel 
Hvordan afprøver man en forretningsmodel? Man kan lave en prototype af et fysisk produkt, men kan man 
også prototype forretningsmodeller? Teorien er ikke helt klar, men der findes en række interessante cases, 
der viser hvordan virksomheder har testet deres forretningsmodel. 
 
Eksekvering af foretningsmodeller 
Hvordan griber man i praksis forretningsmodellen an? – Forretningsmodeller har en stor betydning for den 
strategi en virksomhed har og omvendt, i bund og grund handler det om at kunne omdanne og skabe 
sammenhænge mellem strategien i virksomheden og dennes forretningsmodel. 
 
Kompetence-/læringsmål  
 

Læringsmål  Det er målet, at den studerende efter gennemførelse af faget kan: 

    Viden Faget har til formål, at den studerende på et videregående niveau har 
kendskab til og evner at diskutere feltet forretningsmodeller samt at 
relatere feltet til kernefelter som strategi, organisation, økonomistyring, 
marketing og værdikæder. 
Det overordnede mål med dette fag er at sætte den studerende i stand til 
at kunne demonstrere en generel og grundlæggende viden om hvordan 
man kan analysere og designe forretningsmodeller. Derudover vil den 
studerende opnå viden om forskellige typer værdikonfigurationer og 
hvilke krav, disse stiller til analysen af værdiskabelse. 

    Færdigheder Den studerende forventes at kunne redegøre for betydningen af værdi 
set fra kundens perspektiv og hvilken betydning, en virksomheds 
stakeholders har på en forretningsmodel. 
Den studerende opnår færdigheder til at analysere virksomhedens 
værdiskabelse og diskutere den rigtige måde at kommunikere denne 
gennem storytelling. 
Den studerende forventes at kunne diskutere relationen mellem 
prissætning af ydelser og en virksomheds værdiskabelse, samt hvordan 
man udnytter strategiske partnere i forretningsmodellen bedst muligt. 
Således opnås der indgående viden om, hvordan man bevæger sig fra 
forretningsmodel til virksomhedsstyring. 

    Kompetencer Der opnås kompetencer inden for anvendelsen af en række teknikker og 
metoder til at forstå, designe, teste og eksekvere forretningsmodeller. 
I relation til dette lærer den studerende grundlæggende færdigheder i at 
anvende følgende værktøjer på virksomhedsproblemstillinger: 
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 Business Model Canvas 

 Empathy Maps 

 Value Proposition Canvas 

 Stakeholder maps 

 Motivation Matrix 

 Headline of tomorrow 

Prøveform  24-timers skriftlig opgave. 
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3.7. Organisation og strategi, 10 ECTS 
 
Sprog: Dansk 
 
Undervisere: Lektor Allan Næss Gjerding, adjunkt Charlotte Øland Madsen, lektor René Nesgaard 

Nielsen og professor Jørgen Gulddahl Rasmussen 
 
Organisering 
6 moduler á 3 timer  
 
Fagets formål og centrale problemstillinger 
Vi tillader os til valgfaget organisation og strategi at låne et motto fra et amerikansk luftfartsselskab, der 
karakteriserer, hvad vi vil lægge vægt på: 
 

 A Warrior Spirit 

 A Servant’s Heart 

 Fun-LUVing Attitude 

(Andersen m.fl. 2010:119) 

Det, vi ser som centralt, er gennem organisation og strategi både at arbejde med, hvordan sådanne 
indstillinger fremmes, og hvorledes det er muligt at få dem til at hænge sammen i en virksomhed, der 
lever, konkurrerer og udvikler sig sammen med kunder, konkurrenter og andre stakeholders. 
 
Valgfaget er bygget op omkring lektioner, som føres sammen af en rød tråd, som vil blive spundet af en 
gennemgående udfordring. Denne udfordring handler om, hvorledes virksomheden hele tiden bliver 
udviklet, så den er i stand til at leve op til de krav, den møder i omgivelserne, og det, den gennem sin 
kommunikation lover disse omgivelser. Det handler, som vi ser det om at møde udfordringer med en 
”krigers ånd”, at møde kunderne med ”en tjenende ånd” og om at møde hinanden med en positiv, 
optimistisk og legende holdning til opgaverne. Undervisningen vil være en kombination af korte 
forelæsninger, hvor nøglepunkter af klares, faglige diskussioner, øvelser og analyser af cases. Der vil være 
mulighed for såvel individuelt arbejde, som arbejde i grupper. 
 
Formålet med valgfaget er at bidrage til, at de studerende udvikler en særlig erhvervsøkonomisk faglig 
specialisering, som berører centrale emner inden for organisation og strategi.  
 
 
Fagets opbygning 
 

1. Hvordan hjælper strategi til at nå gode resultater? 

Denne del er dels en præsentation af hele valgfaget og dels vil der blive lagt vægt på, hvad der kan siges 
om det at skabe strategisk succes, hvad teori og praksis giver af bud på dette, og hvad en strategi konkret 
kan hjælpe til 
Litteratur: Andersen, Froholt & Poulfelt (2010) side 11-102 
 

2. Kunder, produkter, finanser, teknologi og organisationsdesign 
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Her er hovedemner de elementer, der i et strategisk perspektiv er afgærende for at skabe en sund 
forretning og vægten vil dels blive lagt på, hvordan de enkelte elementer vil kunne forstås, analyseres og 
anvendes, og hvorledes de kan kobles til hinanden. 
Litteratur: Andersen, Froholt & Poulfelt (2010) side 103-224 
 

3. Ledelse – og medarbejderne som kilder til strategisk succes 

Her er fokus, hvordan der gennem forståelse af de strategiske sammenhænge, gennem medarbejdernes 
handlinger og gennem den måde, der ledes på, kan skabes succes – eller i nogle tilfælde det modsatte. 
Litteratur: Andersen, Froholt & Poulfelt (2010) side 225-283 
 

4. Organisering af medarbejdere for effektiv drift og udvikling 

Hovedemnerne for denne formiddag vil være at tage hul på det emne inden for organisationsteorien, der 
har fået betegnelsen Human Ressource Management og at koble dette til virksomheden og dens strategi, 
diskutere hvorfor emnet er blevet aktuelt og præsentere, hvad det i hovedtræk indeholder. 
Litteratur: Larsen. H.H. (2010) side 9-81 
 

5. Hvordan man kan tiltrække de gode medarbejdere til at skabe en kvalitetsbevidst, imødekommende 

og spændende organisation 

Her lægges vægten på, hvordan man kan tiltrække kvalificerede medarbejdere for at skabe en 
organisation, der aktivt retter sig mod kunderne, udvikler medarbejderne og gør det spændende, 
udfordrende og herligt at være ansat i virksomheden. 
Litteratur: Larsen. H.H. (2010) side 82-174 
 

6. Strategisk medarbejderudvikling 

Med udgangspunkt i udviklingen inden for HRM vil denne session sætte fokus på, hvordan man gennem 
udvikling kan fastholde medarbejdere og skabe en organisation, der er effektiv til at imødekomme 
omgivelsernes krav og ønsker. 
Litteratur: Larsen. H.H. (2010) side 175-286 
 
 
Litteraturliste 
Morten Froholdt, Michael Moesgaard Andersen og Flemming Poulfelt (2010) ”Return on strategy – Når 
strategi kan skabe afgørende resultater”, L & R Business. 
 
Henrik Holt Larsen (2010) ”Human Resource Management – License to Work”, Forlaget Valmuen, 2. Udg. 
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4. Erhvervsøkonomiske valgfag, 8. semester 
 
Alle erhvervsøkonomiske valgfag er samlæst med cand.merc. (økonomistyring). 

 

4.1. Regnskabsanalyse for beslutningstagere, 5 ECTS 
 

Fagets navn Regnskabsanalyse for beslutningstagere 

Mål  Fagets formål er, at klæde de studerende og kommende økonomichefer 
bedre på til at indgå i dialog med en revisor om aflæggelse af eksternt 
regnskab i en given virksomhed med afsæt i dels de grundlæggende 
teorier inden for eksternt regnskab og dels i årsregnskabslovens 
bestemmelser for de væsentligste regnskabsposter, herunder bl.a. de 
valgmuligheder, som loven foreskriver for disse regnskabsposter. Den 
studerende opnår viden om samspillet mellem informationerne i det 
eksterne regnskab og økonomistyringsinformationer til 
beslutningsformål. 

Indhold Faget beskæftiger sig med følgende 3 problemkredse: 
1. Eksternt regnskab som samfundsaktivitet, videnskabelig disciplin 

og samfundets regulering af regnskabspraksis via lovgivning, 
privatsektorregulering og markedsløsning i modificeret form. 

2. De fundamentale regnskabsteorier (paradigmer), 
præstationsorienteret regnskabsteori og formueorienteret 
regnskabsteori. sidstnævnte uddybes med forskellige 
regnskabsmodeller og den begrebsramme, som dansk og 
international regnskabslovgivning bygger på. 

3. En analytisk gennemgang af det tekniske regelsæt, som gælder 
for aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. 

Omfang i ECTS Faget udløser 5 ECTS 

Undervisnings- og 
arbejdsformer 

Faget er baseret på forelæsninger, og der anvendes summemøder, 
gruppediskussioner og plenumdiskussioner i undervisningen. Der må 
også påregnes oplæg i plenum. 

Læringsmål  Det er målet, at den studerende efter gennemførelse af faget kan: 

    Viden Fremvise grundlæggende viden om det eksterne regnskab, samt 
hvorledes man analyserer dette med henblik på beslutningsformål. 

    Færdigheder Faget giver den studerende centrale færdigheder inden for eksternt 
regnskab omkring de 3 følgende problemkredse: 

1. Eksternt regnskab som samfundsaktivitet, videnskabelig disciplin 
og samfundets regulering af regnskabspraksis via lovgivning, 
privatsektorregulering og markedsløsning i modificeret form. 

2. De fundamentale regnskabsteorier (paradigmer), 
præstationsorienteret regnskabsteori og formueorienteret 
regnskabsteori. Sidstnævnte uddybes med forskellige 
regnskabsmodeller ogden begrebsramme, som dansk og 
international regnskabslovgivning bygger på. 

3. En analytisk gennemgang af det tekniske regelsæt, som gælder 
for aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. 

    Kompetencer De opnåede færdigheder sætter den studerende i stand til at: 
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- foretage vurderinger på baggrund af det eksterne regnskab 
- selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre analyser  
- som økonomistyringsansvarlig have et frugtbart samarbejde med 

den eksterne regnskabsstab, idet man forstår de vigtigste 
forskelle og sammenhænge mellem det interne og det eksterne 
regnskabsvæsen 

- argumenter for og imod anvendelsen af forskellige 
regnskabsmodeller på et videnskabeligt grundlag 

Prøveform  Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern 
mundtlig eksamen af 30 minutters varighed. 
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4.2. Capital Budgeting, 5 ECTS 
 

Fagets navn Capital Budgeting 

Mål  Økonomifunktionen er ofte involveret i virksomhedstransaktioner og 
derfor er det relevant at have kendskab til capital budgeting området og 
til værdiansættelse. Værktøjerne her bruges typisk til værdiansættelse af 
hele virksomheder, men anvendes i lige så stor udstrækning til 
værdiansættelse af projekter og divisioner. 

Indhold Faget kommer rundt i de mest centrale dele af capital budgetingområdet, 
herunder: strategimodeller og strategiske analyser, nøgletalsberegninger 
og analyser, fastlæggelse af value drivers og udarbejdelse af budgetter, 
modeller for værdiansættelse, modeller for overdragelse af ejerskab, 
shareholder value og værdiskabelse. 

Omfang i ECTS Faget udløser 5 ECTS 

Undervisnings- og 
arbejdsformer 

Undervisningen gennemføres som en kombination af overbliksskabende 
forelæsninger og opgaveløsning med tilhørende fremlæggelse af de 
studerendes løsninger. Løsningerne udarbejdes i studiegrupper i 
undervisningsforløbet. Det er en forudsætning, at de studerende har 
gjort sig bekendt med pensum og de stillede opgaver inden 
undervisningsdagen. Mellem undervisningsgangene afholdes en virtuel 
læring, der relaterer sig til løsning af opgaver. 

Læringsmål  Det er målet, at den studerende efter gennemførelse af faget kan: 

    Viden - redegøre for de klassiske metoder til vurdering af investeringer 
- estimere virksomhedens kapitalomkostninger 
- diskutere virksomhedens optimale kapitalstruktur 
- diskutere virksomhedens dividendepolitik 
- forstå konceptet shareholder value 
- redegøre for forløbet i forbindelse med en virksomhedshandel 

    Færdigheder - værdiansætte virksomheder på basis af betalingsstrømme, samt 
beregne kapitalomkostninger ud fra givne markedsværdier 

- redegøre for kapitalstrukturens betydning for en virksomheds 
værdi samt nyberegne en virksomheds værdi efter ændringer i 
kapitalstrukturen 

- at forstå de faglige problemstillinger tilhørende capital budgeting  
- i stand til i de rigtige situationer at anvende finansieringsteoriens 

centrale modeller 
- kan beskrive, analysere og løse problemer inden for investering 

og finansiering 
- forstå finansieringsmodellernes betydning for selskabsledelse 
- kan belyse capital budgeting problemer i et teoretisk perspektiv 

    Kompetencer - at kunne gennemføre en værdiansættelse af et selskab fra start til 
slut, herunder 

o strategisk gennemgang af virksomheden og dens 
ledelsesstruktur 

o vurdering af markedspotentiale, konkurrencevilkår og 
fremtidsudsigter 

o analyse af regnskabet og estimering af cash flows 
o gennemføre DCF og nøgletalsbaseret vurdering af 

selskabets værdi 
o udvikle en salgs/købs case til investeringsøjemed 
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Prøveform  Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en 4 timers 
skriftlig eksamen uden hjælpemidler. 
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4.3. Managerial Accounting II, 5 ECTS 
 

Fagets navn Managerial Accounting II 

Mål  Fagets sigte er at give den studerende dybdegående indblik i en række 
specialiserede emner og teknikker inden for økonomistyring, deres 
anvendelse og udbredelse. Emnerne diskuteres og belyses med case-
eksempler og kan som hovedregel danne baggrund for projektarbejde. 

Indhold Potentielle emner for faget: 
- Økonomistyring med Activity Based Costing 
- Økonomistyring i Supply Chains 
- Multidimensional Analyse og Rapportering 
- Avancerede Prissætningsproblematikker 
- Balances Scorecard Modeling 
- Risk Management Problemstillinger for Controllere 
- Kunde- og Produktrentabilitet 
- Dansk Økonomistyringstradition 
- Introduktion til Økonomistyring I den Offentlige Sektor 
- Advanced Cost Accounting (Videregående Omkostningsteori) 
- Ledelse af Informationssystemer og IT-udvikling 
- Evaluering og evalueringsdesign 
- Feltstudier i økonomistyring 

Omfang i ECTS Faget udløser 5 ECTS 

Undervisnings- og 
arbejdsformer 

Faget er baseret på forelæsninger, og der anvendes summemøder, 
gruppediskussioner og plenumdiskussioner i undervisningen. Der må 
også påregnes oplæg i plenum, gruppearbejde og læsegruppe. 

Læringsmål  Det er målet, at den studerende efter gennemførelse af faget kan: 

    Viden Det overordnede mål med dette fag er at give de studerende et kendskab 
til specialiserede emner inden for virksomhedens økonomistyring. 

    Færdigheder Den studerende forventes teoretisk og praktisk at kunne redegøre for 
centrale dele af de modeller og teorier, som belyses, samt på grundlag af 
disse af kunne undersøge relevante problemstillinger i praksis. 

    Kompetencer Den studerende skal endvidere være i stand til at diskutere og analysere 
fordele og ulemper ved forskellige teoriretninger og modeller samt evne 
at relatere fagenes indhold til beslutningsformål i en virksomhed. 

Prøveform  Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en intern 
mundtlig eksamen af 30 minutters varighed. 

  



 

 59 

4.4. Business Intelligence, 5 ECTS 
 

Fagets navn Business Intelligence 

Mål  Det centrale i kurset er at give en forståelse for, hvordan et Data Ware-
house kan anvendes både som et centralt lager/database for alle 
virksomhedens data og som en mere specialiseret database med en 
logisk struktur, der gør den særlig brugbar til efterfølgende analyser og 
frembringelse af ledelsesinformation. 

Indhold 1. Gennemgang af Data Warehouse (DWH) og dets mange 
følgebegreber: Data Mart (DM), Enterprise Data Warehouse 
(EDW), data staging, star schema, snowflake schema, ”Extraction, 
Transformation and Loading” (ETL) m.fl. 

2. Opbygning af en konkret Data Mart og herunder en dybere 
gennemgang af tilhørende emner. 

Omfang i ECTS Faget udløser 5 ECTS 

Undervisnings- og 
arbejdsformer 

Faget er baseret på øvelser og forelæsninger, og der anvendes 
summemøder, gruppediskussioner og plenumdiskussioner i 
undervisningen. Der må også påregnes oplæg i plenum. 

Læringsmål  Det er målet, at den studerende efter gennemførelse af faget kan: 

    Viden I forbindelse med seminarprojektet skal der kunne redegøres for, 
hvordan centrale økonomistyringsmodeller og registreringsprincipper 
kan implementeres i et datawarehouse. 

    Færdigheder Faget har til formål, at den studerende på et videregående niveau har 
kendskab til og evner at diskutere og analysere, hvordan et 
datawarehouse kan integrere data fra flere datakilder med henblik på 
flere forskellige økonomistyringsmæssige rapporteringer. 

    Kompetencer Det overordnede mål med dette fag er at sætte den studerende i stand til 
at kunne demonstrere en generel og grundlæggende viden om, hvordan 
relevante teknologier for datawarehouse kan anvendes og integreres i en 
økonomistyringsmæssig kontekst. 

Prøveform  Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en intern 
mundtlig eksamen af 30 minutters varighed. 
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5. Udbudte valgfag efteråret 2014 

5.1. Kursusfag inden for det offentligretlige / EIU-retlige modul 

 

5.1.1. Udlændingeret, 10 ECTS 
 

Fagets navn: Udlændingeret  
Fagets engelske navn: Immigration Law 
Samlæsning:  
Fagets modultilknytning: Det offentligretlige modul 
Fagansvarlig: Adjunkt Jesper Lindholm 
Undervisere: Adjunkt Jesper Lindholm  

 
Den studerende skal opnå viden om: 
  Dansk udlændingeret og udlændiges ret til ophold i Danmark. 

 Udlændingerettens sammensatte retskildemateriale og dens påvirkning fra 
internationale retskilder (almindelige folkeretlige (mellemstatslige) retskilder, 
supranationale (overstatslige) retskilder og EU-regler). 

 Statsborgerretten. 

 Indrejsekontrol. 

 Økonomisk indvandring (positivlisten, beløbsordningen, green card-ordningen, 
koncernopholdsret samt fastholdelse og tiltrækning af arbejdskraft). 

 Andre opholdsgrundlag (humanitært ophold, au pair, praktikanter, tidligere danske 
statsborgere og religiøse forkyndere). 

 Familiesammenføring.  

 Indrejse og ophold efter EU-reglerne. 

 Materiel og processuel asylret. 

 Udvisning. 

 Tidsbegrænset og permanent ophold. 

 Opholdsrettens ophør (inddragelse og bortfald). 

 Udlændingeretten og menneskerettigheder. 

 Integrationslovgivningen og den sociale lovgivning for udlændinge. 
  
Pensum i faget er: 
  Peter Skarup: Grundlæggende udlændingeret, 1. udg., Jurist- og 

Økonomiforbundets Forlag, 2012. 

 Kompendium. 
  
Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode 
opnår færdigheder i at: 
  redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget, 

 redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser og 
afgørende retspraksis samt samspillet mellem udlændingerettens retskilder, 

 anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med 
diskussion af udlændingerettens videnskabelige problemstillinger og fremkomme 
med begrundede forslag til løsning af disse, og 

 redegøre for gældende ret, samt forholde sig kritisk til og kunne reflektere over 
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indholdet i de danske udlændingeretlige regler. 
  

Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen.  
  
Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: 
  formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi, 

 kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger 
dette fakta giver anledning til inden for udlændingeretten, 

 kunne redegøre for gældende teori, reglernes indhold og gældende ret, og 

 anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål og teoretiske 
problemstillinger inden for udlændingeretten og fremkomme med begrundede 
forslag til løsninger. 

  
Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
 Forelæsninger, 13 x 3 timer = 39 timer 
 Forberedelse (forelæsning) = 195 timer 
 Eksamensforberedelse (+ synopsis) = 35 timer 
 I alt = 269 timer 

 
 
 
  



 

 62 

5.1.2. Ansættelsesret, 10 ECTS 
 

Fagets navn: Ansættelsesret 
Fagets engelske navn: Employment Law 
Fagets modultilknytning: Det formueretlige modul 
Fagansvarlig: Studielektor/Ph.d.-stipendiat Karina Hedegaard Hansen 
Underviser: Heidi Elizabeth Bang og Bjørn Holtze 
 
Den studerende skal opnå viden om: 
  Ansættelsesretlige begreber og videnskabelige problemstillinger. 

 Den ansættelsesretlige terminologi, således at den studerende kan videreudvikle sine 
evner til at kvalificere aftaler og tvister. 

 Ansættelsesretlig argumentation og aftalefortolkning, herunder aftalerettens samspil 
med obligationsrettens almindelige del. 

 De centrale dele af ansættelsesretten, herunder navnlig ansættelsessituationen 
(herunder helbredsoplysningsloven, lov om ansættelsesbeviser, 
forskelsbehandlingsloven, lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier), 
lønmodtagerens forpligtelser under ansættelsen, tidsbegrænsede ansættelser, 
ferielovens hovedprincipper, lønmodtagerens rettigheder og forpligtelser ved sygdom, 
væsentlige stillingsændringer, almindelige opsigelsesregler, urimelige opsigelser, 
øvrige begrænsninger i arbejdsgiverens opsigelsesadgang, ligebehandlingslovens 
regler om afskedigelse på grund af graviditet og barsel, konkurrencebegrænsninger 
under ansættelse (herunder konkurrence-, kunde- og jobklausuler), 
bortvisning/ophævelse, virksomhedsoverdragelsesloven og internationalt lovvalg i 
ansættelsesretlige forhold. 

  
Pensum i faget er: 
  Lars Svenning Andersen, Mette Klingsten, Mads Krarup, Lars Lindencrone og Peter 

Bjarke Vejby: Funktionærret, 4. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011. 
  
Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode 
opnår færdigheder i at: 
  anvende ansættelsesrettens begreber og terminologi, 

 anvende ansættelsesrettens retskilder, herunder retspraksis fra danske domstole og 
EU-Domstolen, 

 identificere det retlige indhold af en tvist mellem to eller flere parter og beskrive 
denne i ansættelsesretlig terminologi, og 

 forebygge ansættelsesretlige tvister gennem udarbejdelse af hensigtsmæssige 
ansættelsesretlige kontrakter. 

  
Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. 
  
Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: 
  anvende juridisk metode på ansættelsesretlige spørgsmål, 

 kvalificere og relatere juridiske problemstillinger inden for ansættelsesretten, 

 formulere sig klart og velstruktureret om ansættelsesretlige spørgsmål med 
anvendelse af korrekt terminologi, 

 kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved 
reglernes overtrædelse, og 

 kunne selvstændigt udarbejde og rådgive om ansættelsesaftaler. 
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Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
 Forelæsninger, 13 x 3 timer  = 39 timer 
 Forberedelse (Forelæsning) = 78 timer 
 Eksamensforberedelse = 153 timer 
 I alt = 270 timer 
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5.1.3. Udvidet immaterialret, 10 ECTS 
 

Fagansvarlig: Lektor Birgitte Krejsager 
Fagbeskrivelse følger senere.   
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5.1.4. Socialret – Børn og unges retsstilling, 10 ECTS 
 

Fagets navn: Socialret – Børn og unges retsstilling 
Fagets engelske navn: Social Law 
Samlæsning: Ingen 
Fagets modultilknytning: Det offentligretlige modul 
Fagansvarlig: Lektor Trine Schultz 
Undervisere: Lektor John Klausen, Lektor Trine Schultz og Lektor Nina von 

Hielmcrone 
 
Den studerende skal opnå viden om: 
  Det sociale områdes retskilder, nationalt og internationalt. 

 Socialrettens systematik, hovedprincipper og grundlæggende begreber. 

 Myndighedsstruktur, organisering og styring. 

 Børns rettigheder. 

 Kommunale myndigheders tilsyns- og rådgivningspligt. 

 Myndigheders og privates underretningspligt vedrørende børn. 

 Undersøgelse og oplysning af sager om børn og unge. 

 Frivillige og tvangsmæssige indgreb i hjemmet og uden for hjemmet. 

 Børns og forældres rettigheder i de særlige procesregler for børnesager, herunder 
reglerne for advokatbistand. 

 Krav til anbringelsen, herunder kommunens pligter under anbringelsen. 

 Barnets ret til samvær under anbringelsen, herunder overvåget samvær, telefon- og 
brevkontrol. 

 Magtanvendelse i forhold til anbragte børn. Unge lovovertrædere. 

 Hjemgivelse. 

 Efterværn.  

 Handicaprelaterede ydelser til børn og unge. 
  
Pensum i faget er: 
  Jon Andersen: Socialforvaltningsret, 5. udg., Nyt Juridisk Forlag, 2013 (uddrag). 

 Materialesamling (vil blive lagt på moodle). 
  
Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode 
opnår færdigheder i at: 
  redegøre for reglerne vedrørende børn og unge i socialretten, 

 redegøre for de relevante faktuelle og retlige spørgsmål inden for faget, 

 analysere reglernes indhold og argumentere for valg af retskilde, 

 identificere og afgøre processuelle og materielle spørgsmål, 

 redegøre for de retlige konsekvenser af en lovovertrædelse, og 

 redegøre for håndhævelse. 
  

Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Der 

udarbejdes synopsis, som vil være udgangspunkt for den mundtlige eksamen. 
 
  
Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: 
  kunne identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for 

socialretten med udgangspunkt i børne- og ungeområdet, 
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 kunne opstille nye løsninger, vælge relevante løsninger og begrunde valget på et 
videnskabeligt grundlag, 

 kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige 
problemstillinger inden for socialretten med både fagfæller, ikke-specialister, 
samarbejdspartnere og brugere i et korrekt sprog, og  

 kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. 
  
Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
 Forelæsninger, 13 x 3 timer = 39 timer 
 Forberedelse (forelæsning) = 156 timer 
 Eksamensforberedelse (+ synopsis) = 75 timer 
 I alt = 270 timer 
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5.1.5. Miljø- og planret, 10 ECTS 
 

Fagansvarlig: Lektor Ulla Steen 
Fagbeskrivelse følger senere.   
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5.2. Kursusfag inden for det strafferetlige modul 
 

5.2.1. Videregående strafferet, 10 ECTS 
 

Fagets navn: Videregående strafferet  
Fagets engelske navn: Advanced Criminal Law  
Samlæsning: Ingen  
Fagets modultilknytning: Det strafferetlige modul 
Fagansvarlig: Lars Bo Langsted 
Underviser: NN 
 
Den studerende skal opnå viden om: 
  Udvalgte bestemmelser fra straffelovens specielle del, herunder bedrageri, 

databedrageri, mandatsvig, skyldnersvig og bestikkelse. 

 Reglerne om konfiskation, som vil indgå som et centralt element. 

 Selskabsledelsens strafferetlige ansvar. 

 Menneskerettighedernes stigende betydning inden for strafferetten. 
  
Pensum i faget er: 
  Aktuelt materiale i form af betænkninger, lovforslag, domme og henvisninger til trykt 

retspraksis. Lægges løbende på moodle. 

 Diverse artikler og uddrag fra bøger vedrørende de enkelte elementer. 
  
Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode 
opnår færdigheder i at: 
  redegøre for fagets begreber og terminologi, 

 redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget, 

 redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser, og 
afgørende retspraksis, 

 anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med 
diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger,  

 redegøre for gældende ret inden for fagets område, og 

 redegøre for sammenhænge og forskelle inden for fagets område. 
  

Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen.  
  
Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: 
  kunne identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for det danske 

og til dels det internationale retsområde, 

 på et videnskabeligt grundlag at kunne opstille nye løsninger, vælge relevante 
løsninger og begrunde valget, 

 kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige 
problemstillinger inden for strafferetten og straffeprocessen med både fagfæller, ikke-
specialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt sprog, og 

 selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. 
  
Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
 Forelæsninger, 10 x 4 timer = 40 timer 
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 Forberedelse (forelæsning) = 160 timer 
 Eksamensforberedelse = 70 timer 
 I alt = 270 timer 
  



 

 70 

5.3. Kursusfag inden for det formueretlige modul 
 

5.3.1. Erhvervserstatningsret, 10 ECTS 
 

Fagets navn: Erhvervserstatningsret  
Fagets engelske navn: Commercial Tort Law 
Samlæsning: Ingen 
Fagets modultilknytning: Det formueretlige modul 
Fagansvarlig: Lars Bo Langsted 
Underviser: Søren Bergenser og Christian Norup Hostrup 
 
Den studerende skal opnå viden om: 
  Culpareglens udvikling i den moderne erstatningsret. 

 Det objektive ansvar og forsikringers betydning for erstatningsretten. 

 Sondringen mellem kontrakts- og deliktsansvar. 

 Professionsansvar generelt. 

 Advokatansvar. 

 Ejendomsmægleransvar. 

 Revisoransvar. 

 Pengeinstitutters ansvar. 

 Entreprenøranser. 

 Byggesagkyndiges ansvar. 

 Forsikringsmægleres ansvar. 

 Bestyrelsesansvar. 

 Produktansvar generelt. 

 Sondringen mellem mangelsansvar og produktansvar. 

 Ansvarsbegrænsninger i forhold til produktansvaret. 

 Mellemhandlerhæftelse for produktskader. 

 Systemskader og udviklingsskader. 

 Offentlige myndigheders erstatningsansvar. 
  
Pensum i faget er: 
  Vibe Ulfbeck: Erstatningsretlige grænseområder, 2. udg., Jurist- og Økonomforbundets 

Forlag, 2010. 

 Materialesamling. 
  
Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode 
opnår færdigheder i at: 
  redegøre for indholdet af og forholdet mellem erstatningsreglerne i og uden for 

kontrakt generelt, 

 identificere relevante erstatningsretlige problemer og retlige argumenter ud fra et 
komplekst materiale, 

 identificere konkrete problemstillinger i en erstatningsretlig sammenhæng på en 
måde, der viser overblik og indsigt, 

 analysere komplekse erstatningsretlige problemstillinger i lyset af sondringen mellem 
kontraktansvar og deliktansvar, 

 argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk 
afvejning af de retlige argumenter, og  
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 formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en 
struktureret og sammenhængende måde. 

  

Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen 
  
Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: 
  kunne identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for det danske 

retsområde, 

 på et videnskabeligt grundlag at kunne opstille nye løsninger, vælge relevante 
løsninger og begrunde valget, og 

 kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige 
problemstillinger inden for erhvervserstatningsretten med både fagfæller, ikke-
specialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt sprog. 

  
Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
 Forelæsninger, 13 x 3 timer = 39 timer 
 Forberedelse (forelæsning) = 156 timer 
 Eksamensforberedelse = 75 timer 
 I alt = 270 timer 
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5.3.2. Kontraktudarbejdelse, 10 ECTS 
 

Fagansvarlig: Lektor Ulla Steen 
Fagbeskrivelse følger senere.   
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5.3.3. Pengeinstitutjura, 10 ECTS 
 

Fagets navn: Pengeinstitutjura 
Fagets engelske navn: Bank Law 
Samlæsning: Ingen 
Fagets modultilknytning: Det formueretlige modul 
Fagansvarlig: Professor Anders Ørgaard 
Underviser: Jacob Dalsgaard-Hansen 
 
Den studerende skal opnå viden om: 
  Pengeinstitutjura som juridisk disciplin. 

 Pengeinstitutjuraens aktører. 

 Regulering af pengeinstitutter. 

 Pengeinstitutvirksomhed. 

 Forsvarlig drift af et pengeinstitut. 

 Tilsyn med pengeinstitutter. 

 Klager over pengeinstitutter. 

 Hvidvaskreglerne. 

 Forskellige aftaleretlig forhold. 

 Pengeforpligtelsen. 

 Misligholdelse i pengeinstitutforhold. 

 Ophør af aftaler med pengeinstitutter, herunder opsigelse, modregning i forskellige 
kontotyper, eftergivelse, forældelse og slutafregning. 

 God skik. 

 Indlån og indskydergaranti. 

 Udlån, forbrugerkredit og erhvervslivets låntagning. 

 Betalingsformidling, herunder lov om betalingstjenester, hæftelses- og ansvarsregler 
og checkbetalinger. 

 Kaution for banklån, herunder regulering af kaution, indgåelse af kautionsaftaler, 
oplysningsforpligtelsen, ophør og indfrielse og regres. 

 Bankgarantier. 

 Støtteerklæringer. 

 Værdipapirhandel. 

 Finansiel rådgivning. 
  
Pensum i faget er: 
  Camilla Hørby Jensen (red.), Nis Jul Clausen, Nina Dietz Legind og Hans Viggo Godsk 

Pedersen: Bankjura – udvalgte emner, 2. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 
2013. 

  
Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode 
opnår færdigheder i at: 
  korrekt anvende begreber og terminologi på pengeinstitutjuraens område, 

 korrekt identificere og kvalificere institutter og aktører, 

 Forstå relevant praksis fra Pengeinstitutankenævn og domstole, og 

 anvende retskilder og juridisk metode i pengeinstitutjura. 
  
Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. 
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Den studerende skal samlet opnå kompetence til på selvstændig vis at: 
  kvalificere og relatere juridiske problemstillinger inden for pengeinstitutområdet, 

 Formulere sig klart og velstruktureret om pengeinstitutjuridiske spørgsmål med 
anvendelse af korrekt terminologi, og 

 kunne vurdere og analysere reglernes indhold samt konsekvenserne af reglerne.  
  
Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
 Forelæsninger, 13 x 3 timer = 39 timer 
 Forberedelse (forelæsning) = 120 timer 
 Eksamensforberedelse = 111 timer 
 I alt = 270 timer 
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5.3.4. Lejeret, 10 ECTS 
 

Fagets navn: Lejeret  
Fagets engelske navn: Law on Rent 
Samlæsning: Jura og erhvervsjura 
Fagets modultilknytning: Det formueretlige modul 
Fagansvarlig: Lektor Louise Faber 
Underviser: Lektor Louise Faber 
Holdoprettelse: Forudsætter deltagelse af mindst 10 studerende. 
Kursusforbud: Faget kan ikke vælges af studerende, der har fulgt boliglejeret 

eller erhvervslejeret på 6. eller 8. semester. 
 
Den studerende skal opnå viden om: 
  Lejelovgivningen vedrørende beboelses- og erhvervslejemål, herunder lejeloven, lov 

om midlertidig boligregulering og erhvervslejeloven. 

 Lejeaftalens indgåelse og gyldighed. 

 Husordensaftalers indgåelse og gyldighed 

 Lejerens indflytning og lejerens misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse, retsmangler 
og faktiske mangler på indflytningstidspunktet 

 Lejerens brug og vedligeholdelse af det lejede under lejeforholdets bestående 
omfattende mangelfuld vedligeholdelse, vedligeholdelseskonto og risikofordeling. 

 Overordnede principper for lejens fastsættelse og ændring. 

 Lejens betaling, omfattende betalingstid, betalingssted og betalingsmisligholdelse. 

 Lejemålets legale overladelse til husstandsmedlemmer, personale og andre og ved 
fremleje. 

 Personskifte på lejerside, omfattende afståelsesret og genindtrædelsesret og 
lejemålets overgang til andre ved lejers død, skilsmisse, pension, generationsskifte, 
samlivsophør og selskabsforandring. 

 Uopsigelighedsprincippet og lejeaftalens ophør omfattende opsigelse, tidsbegrænsede 
lejeaftaler og erhvervsbeskyttede lejeaftaler. 

 Ophævelse af lejeaftaler. 

 Fraflytningsopgør. 

 Lejeaftalens beskyttelse ved udlejerskifte. 

 Lejerettens begreber, terminologi og relevante retskilder, der knytter sig hertil, 
herunder retsafgørelser og forholdet mellem domstolsafgørelser og administrativ 
praksis fra huslejenævnet samt herunder lovgivningen og dens samspil med den 
almindelige obligationsret i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige 
problemstillinger. 

  
Pensum i faget er: 
  Niels Grubbe og Hans Henrik Edlund: Boliglejeret, 1. udg./6. oplag, Forlaget Thomson, 

2013. 

 Louise Faber: Afståelsesret og andre former for lejerskifte, 1. udg., Forlaget Thomson, 
2006. 

 Kompendium. 

 Derudover anbefales den studerende at anvende Karnow’s særtryk af leje- og 
Boliglovene 2014 (udkommer i oktober) – 2013 version kan købes til nedsat pris. Der 
kan købes en samlet bogpakke til favorabel pris i Factum Books. 

  
Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode 
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opnår færdigheder i at: 
  redegøre for bolig- og erhvervslejerettens regulering under anvendelse af lejerettens 

begreber og terminologi, 

 analysere og vurdere videnskabelige problemstillinger, der knytter sig til den danske 
lejelovgivning vedrørende såvel beboelseslejemål og erhvervslejemål, 

 afgøre og vurdere retlige spørgsmål inden for lejerettens retskilder, herunder 
identificere det retlige indhold af en tvist mellem to eller flere parter og beskrive 
denne i lejeretlig terminologi samt fremkomme med begrundet forslag til tvistens 
løsning, 

 analysere reglernes indhold og argumentere for valg af retskilde, 

 identificere og afgøre processuelle spørgsmål, og 

 analysere og udfærdige lejekontrakter. 
  
Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. 
  
Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: 
  kunne identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for dansk 

lejeret, 

 på et videnskabeligt grundlag at kunne opstille nye løsninger, vælge relevante 
løsninger og begrunde valget ved indgåelse af lejekontrakter og ved afgørelser af 
tvister, 

 kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige 
problemstillinger inden for bolig- og erhvervslejeretten med både fagfæller, ikke-
specialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt sprog, 

 selvstændigt kunne påtage sig professionelt ansvar, og 

 selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. 
  
Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
 Forelæsninger, 13 x 3 timer = 39 timer 
 2 x Workshop á hver 5 timer = 10 timer 
 Forberedelse (forelæsning) = 182 timer 
 Spørgetime = 2 timer 
 Eksamensforberedelse = 37 timer 
 I alt = 270 timer 
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5.3.5. Byggeret/entrepriseret, 10 ECTS 
 

Fagets navn: Byggeret (entreprise- og rådgiverret) 
Fagets engelske navn: Construction Law 
Samlæsning: Ingen 
Fagets modultilknytning: Det formueretlige modul 
Fagansvarlig: Lektor Louise Faber 
Underviser: Kristian Højgaard Madsen 
 
Den studerende skal opnå viden om: 
  National retlig og EU-retlig regulering af udbuds- og tilbudsgivning på bygge- og 

anlægsområdet og for rådgivningsydelser herom. 

 Kontrahering indenfor byggeriet, herunder kendskab til standardvilkår i agreed 
documents og offentligretlig regulering, organisationsformer og forskellige retlige 
konstruktioner for løsning af opgaver inden for området. 

 Ansvarsnormer for entreprenører, rådgivere m.fl. og særlige hensyn i byggeriet, 
herunder fristforlængelse, dagbod, udbedringsret mv. 

 Byggerettens begreber og 77erminology. 

 De for byggeretten relevante retskilder, herunder lovbestemmelser, uskrevne 
retsregler og retlige afgørelser i voldgift og ved domstole. 

  
Pensum i faget er: 
  Hans Henrik Vagner v. Torsten Iversen: Entrepriseret, 4. udg., Jurist- og 

Økonomiforbundets Forlag, 2005. 

 Michael Gjedde-Nielsen v. Hans Lykke Hansen: ABR 89, 2. udg., Thomson Forlag, 2006. 

 Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 
  
Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode 
opnår færdigheder i at: 
  redegøre for den samlede retlige regulering af byggeriet og dets aktører, 

 analysere reglernes indhold og argumentere for valg af retskilde, 

 kvalificere grundlaget for regeldannelsen, herunder samspillet mellem uskrevne 
privatretlige regler og skrevne retsregler i offentligretlig regulering, 

 identificere materielle (og udvalgte processuelle) spørgsmål, 

 afgøre de retlige konsekvenser af tilsidesættelse af reguleringen,  

 redegøre for privatretlige og offentligretlige håndhævelsesmuligheder, og  

 afgøre og vurdere relevante retsspørgsmål inden for byggeretten.  
  
Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. 
  
Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: 
  kyndigt formidle forskningsbaseret viden og demonstrere færdigheder, omtalt 

ovenfor, under anvendelse af en præcis terminologi over for såvel retskyndige inden 
for byggeriets regulering som over for andre, 

 redegøre for den praktiske udøvelse af byggeretten, og 

 identificere og formulere retsvidenskabelige problemstillinger inden for dansk 
privatretlig og offentligretlig regulering af byggeriet og dettes aktører, samt på et 
videnskabeligt grundlag opstille løsninger herpå.  

  
Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
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 Forelæsninger, 13 x 3 timer = 39 timer 
 Forberedelse (forelæsning) = 195 timer 
 Eksamensforberedelse = 35 timer 
 I alt = 269 timer 
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5.3.6. Udbudsret – fokus på bygge- og anlægskontrakter, 10 ECTS 
 
 
 

Fagets navn: Udbudsret - fokus på bygge- og anlægskontrakter 
Fagets engelske navn: Public Procurement Law - focus on public supply and public works 

contracts 
Samlæsning: Jura- og erhvervsjurauddannelsen 
Fagets modultilknytning: Det offentligretlige modul og det formueretlige modul (fast 

ejendom) 
Fagansvarlig: Lektor Louise Faber 
Underviser: Advokat Anne Bergholt Sommer 
 
Den studerende skal opnå viden om: 
  Hovedprincipperne for udbud og afgrænsning mellem de forskellige udbudsregler. 

 Udbudsdirektivernes formål og anvendelsesområde, herunder begrebet 
”ordregivende myndighed”. 

 Koncessioner på bygge- og anlægsarbejde. 

 Ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet. 

 Forhandlingsforbuddet. 

 Udelukkelse og udvælgelse / prækvalifikation af tilbudsgivere. 

 Tilbudsevaluering, herunder tildelingskriterier og underkriterier. 

 Tildeling af ordrer og indgåelse af kontrakt. 

 Ikke-økonomiske hensyn, herunder sociale hensyn og miljøhensyn. 

 Aflysning af udbudsproceduren uden kontraktsindgåelse. 

 Håndhævelse af udbudsreglerne og sanktionerne ved overtrædelse heraf. 
  
Pensum i faget er: 
  Sune Troels Poulsen, Peter Stig Jakobsen og Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg: EU-

udbudsretten, 2. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011. 

 Uddrag af Michael Steinicke og Lise Groesmeyer: EU's udbudsdirektiver med 

kommentarer, 2. udg. 2008. 

  
Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode 
opnår færdigheder i at: 
  redegøre for fagets begreber, procedureregler og terminologi, 

 redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser og 
afgørende retspraksis, herunder navnlig afgørelser afsagt af EU-Domstolen og 
Klagenævnet for Udbud, 

 redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget, anvende 
fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af 
fagets videnskabelige problemstillinger, og 

 redegøre for gældende ret.  
  
Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. 
  
Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: 
  formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi, 

 kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger, 
dette fakta giver anledning til inden for udbudsretten, 
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 kunne redegøre for gældende teori, reglernes indhold og gældende ret, og  

 anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål og teoretiske problemstillinger 
inden for udbudsretten og fremkomme med begrundede forslag til løsninger. 

  
Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
 
 Forelæsninger, 13 x 3 timer = 39 timer 
 Workshop om koncessioner på bygge- 

og anlægsarbejder 
= 5 timer 

 Forberedelse  = 189 timer 
 Eksamensforberedelse = 37 timer 
 I alt = 270 timer 
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5.3.7. Forsikringsret, 10 ECTS 
  

Fagets navn: Forsikringsret 
Fagets engelske navn: Insurance Law 
Samlæsning: Ingen 
Fagets modultilknytning: Det formueretlige modul 
Fagansvarlig: Lektor Carsten Munk-Hansen 
Undervisere: Lektor Carsten Munk-Hansen 
 
Den studerende skal opnå viden om: 
  Den forsikringsretlige regulering af forsikringsaftaler, herunder gennem lovregler, EU-

retlig regulering og uskrevne retsregler, samt uddrag af den retlige regulering af 
forsikringsvirksomhed. 

 Forsikringsaftaler i retlig belysning, herunder agreed documents, fremherskende 
adhæsionskontrakter og individuelle kontrakter, forsikringsretlige fortolkningshensyn 
og forsikringsrettens ligheder og forskelle fra den almindelige obligationsret. 

 Forsikringsrettens begreber og terminologi og de særlige retlige hensyn, disse 
betinger. 

 De retsvidenskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget. 

 De relevante retskilder og forsikringsrettens metodiske virksomhed. 
  
Pensum i faget er: 
  Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard: Dansk Forsikringsret, 9. udg., Jurist- og 

Økonomiforbundets Forlag, 2012. 
  
Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode 
opnår færdigheder i at: 
  redegøre for forsikringsrettens regler og anvendelse, begreber og terminologi, 

 redegøre for forsikringsrettens retsvidenskabelige problemstillinger, 

 analysere retskildemateriale og retsreglerne i forsikringsretten, 

 identificere og afgøre processuelle og materielle spørgsmål, 

 afgøre de retlige konsekvenser af en overtrædelse af principper, 

 redegøre for håndhævelsen, herunder for institutioner til håndhævelse, af 
forsikringsretlige regler, og 

 afgøre og vurdere retlige spørgsmål inden for forsikringsretten. 
  

Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. For 

studerende på 8. semester omfatter faget udarbejdelse af synopsis, som vil være udgangspunkt for 

den mundtlige eksamen. 
 
  
Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: 
  kyndigt formidle forskningsbaseret viden og demonstrere færdigheder, omtalt 

ovenfor, under anvendelse af præcis terminologi over for såvel retskyndige inden for 
forsikringsområdet og over for andre, 

 redegøre for den praktiske udøvelse af forsikringsretten, og 

 identificere og formulere retsvidenskabelige problemstillinger inden for dansk 
privatretlig og offentligretlig regulering af forsikringsaftalers indgåelse, anvendelse og 
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ophør, samt på et retsvidenskabeligt grundlag opstille løsninger herpå. 
  
Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
 Forelæsninger, 13 x 3 timer = 39 timer 
 Forberedelse (forelæsning) = 195 timer 
 Eksamensforberedelse (+ synopsis) = 35 timer 
 I alt = 269 timer 
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5.4. Kursusfag inden for det skatteretlige modul 
 

5.4.1. EU-skatteret, 10 ECTS 
 

Fagets navn: EU-skatteret 
Fagets engelske navn: EU Tax Law 
Samlæsning: Ingen 
Fagets modultilknytning: Det Skatteretlige modul 
Fagansvarlig: Lektor Thomas Rønfeldt 
Underviser: Lektor Thomas Rønfeldt 
 
Den studerende skal opnå viden om: 
  Problemstillingerne, samspillet og de retskildemæssige problemer inden for EU-

skatteretten, herunder særligt EU-rettens betydning for skatteyderens rettigheder og 
pligter ved grænseoverskridende arbejde. 

 De gennemførte direktiver på de direkte skatters område, herunder moder-
/datterselskabsdirektivet og fusionsskattedirektivet, rente- og royaltydirektivet og EU-
voldgiftskonventionen. 

 SE-selskabet. 

 De grundlæggende økonomiske frihedsrettigheder i EU-traktaten, herunder 
arbejdskraftens frie bevægelighed, kapitalens frie bevægelighed, etableringsretten og 
tjenesteydelsernes frie bevægelighed. 

 Statsstøttereglerne. 

 EU-domstolens betydning for medlemsstaternes mulighed for indretningen af 
nationale værnsregler på området for direkte beskatning. 

 Skattely og skatteplanlægning i EU-retten. 

 Misbrug og andre legitime hensyn. 

 Forholdet mellem national skatteret, EU-skatteretten og 
dobbeltbeskatningsoverenskomster. 

  
Pensum i faget er: 
  Thomas Rønfeldt: Europæisk skatteret I – Misbrug og andre legitime hensyn, 1. udg., 

Karnov Group, 2013. 

 Thomas Rønfeldt: Skatteværn og EU-frihed, 1. udg., Djøf Forlag, 2010. 
  
Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode 
opnår færdigheder i at: 
  korrekt anvende EU-skatterettens begreber og terminologi, 

 kende til relevant EU-skatteretlig praksis, 

 kunne identificere og prioritere mellem de relevante retskilder, f.eks. forholdet 
mellem intern ret og EU-skatteretten, 

 kunne fortolke EU-skatteretlige retskilder, 

 argumentere for løsning af de identificerede problemstillinger, 

 kunne vurdere, hvorledes en forsvarlig skatteplanlægning skal foretages, 

 kunne vurdere, hvilke nationale værnsregler der vil kunne bestå, og 

 kunne identificere, vurdere og løse EU-skatteretlige problemstillinger.- 
  
Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig projekteksamen. 
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Den studerende skal samlet opnå kompetence til på selvstændig vis at: 
  anvende juridisk metode på spørgsmål inden for EU-skatteretten, 

 kvalificere og relatere juridiske problemstillinger inden for EU-skatteretten, 

 formulere sig klart og velstruktureret om EU-skatteretlige spørgsmål med anvendelse 
af korrekt terminologi, og 

 kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved 
reglernes overtrædelse.  

  
Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
 Forelæsninger, 10 x 3 timer = 30 timer 
 Forberedelse (forelæsning) = 150 timer 
 Domme, lovforslag mv. = 15 timer 
 Projektarbejde  = 45 timer 
 Eksamensforberedelse = 20 timer 
 I alt = 270 timer 
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5.4.2. Moms, 10 ECTS * 
 

Fagets navn: Moms   
Fagets engelske navn: VAT 
Samlæsning: Ingen  
Fagets modultilknytning: Det skatteretlige modul 
Fagansvarlig: Charlotte Sørensen 
Underviser: Jessica Christiansson og Charlotte Sørensen 
Kursusforbud: Faget er målrettet studerende på erhvervsjurastudiet, men kan 

også vælges af studerende på jurastudiet. 
 
Den studerende skal opnå viden om: 
  Formålet med momslovgivningen. 

 De grundlæggende økonomiske og juridiske principper, herunder særligt momsens 
neutralitet, den momspligtige transaktion, kvalificering af den afgiftspligtige person, 
leveringsstedet for varer og ydelser, reglerne om fritagelse for betaling af moms og 
afgift, reglerne om momsfradrag/godtgørelse af moms, kvalificering af de 
betalingspligtige personer, opgørelse og beregning af de afgiftspligtige mængder og 
værdier, valg af beregningsmetode og –principper til brug for godtgørelse af moms, 
momsfradragsret, fakturerings- og regnskabsbestemmelser og angivelse og 
indbetaling af skyldig moms. 

  
Pensum i faget er: 
  Momslovgivningen. 

 Udvalgte dele af momslovgivningens forarbejder. 

 Uddrag af SKATs Juridiske vejledning. 

 En række nærmere specificerede afgørelser og artikler. 
  
Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode 
opnår færdigheder i at: 
  anvende momsretlige begreber og terminologi korrekt, 

 redegøre for de relevante retskilder, herunder de relevante momsretlige retskilder og 
relevant momsretlig praksis, såvel nationalt som EU-retligt, 

 redegøre for gældende ret, 

 opgøre og beregne såvel afgiftspligtige mængder og værdier samt fritagelser og 
godtgørelser på baggrund af den studerendes viden om mulige beregningsmetoder, 

 angive moms korrekt, 

 anvende de grundlæggende momsretlige principper, således at den studerende bliver 
i stand til at fortolke og anvende de komplicerede regelsæt og som følge heraf i stand 
til at identificere, kvalificere og i givet fald beregne de afgiftspligtige transaktioner, og 

 identificere det retlige indhold af en tvist mellem 2 parter i relation til de momsretlige 
problemstillinger og fremkomme med begrundet svar på tvistens løsning.  

  
Det forventes af de studerende, at de deltager aktivt i undervisningen, herunder ved mundtlige 
og skriftlige præsentationer for klassen.  
 
Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. 
  
Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: 
  formulere sig klart og velstruktureret om momsretlige forhold med anvendelse af 
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korrekt terminologi, 

 kunne analysere fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger dette 
fakta giver anledning til inden for momsretten, 

 kunne redegøre for reglernes indhold og gældende ret, og 

 anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål og teoretiske problemstillinger 
inden for momsretten, samt fremkomme med begrundede forslag til løsninger. I den 
forbindelse skal den studerende blandt andet kunne grundlæggende vurdere og 
analysere en given problemstilling og i forlængelse heraf rådgive om reglernes 
indhold, beregne, opgøre og angive moms korrekt efter hensyntagen til særligt 
relevante fritagelses- og godtgørelsesmuligheder, rådgive om grundlæggende 
muligheder og begrænsninger inden for momsretten i relation til afgiftspligtige 
produkter og rådgive om fakturerings- og regnskabsbestemmelser. 

  
Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
 Forelæsninger, 13 x 3 timer = 39 timer 
 Forberedelse (forelæsning) = 78 timer 
 Eksamensforberedelse = 153 timer 
 I alt = 270 timer 
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5.5. Engelsksprogede fag 
 

5.5.1. EU Consumer Law, 10 ECTS 
 

Name of course: EU Consumer Law 
The course’s placement in 
the main modules: 

 
Property law module and EU law module 

Course responsible: Assistant Professor Marie Jull Sørensen 
Teacher: Assistant Professor Marie Jull Sørensen 
 
The students will aquire knowledge about: 
  Sources of law concerning EU consumer law. 

 The concept of consumer and their organization. 

 EU law interaction with member states consumer law. 

 The purpose of consumer protection and interaction with other regulation. 

 Selected consumer law issues: 
o Sale of consumer goods (including distance and doorstep selling), including: 

 Lack of conformity. 
 Rights of the consumer in case of lack of conformity. 
 Right of withdrawel. 

o Marketing, including: 
 Good marketing practice. 
 Misleading marketing. 
 Identification. 
 Unsolicited communication. 
 Marketing directed at children and young people. 
 Promotions. 
 Guarantees. 
 Price information. 

o Unfair contract terms. 
o Credit agreements. 
o Means of payment. 
o Complaints and sanction. 

  
Curriculum: 
  Primary sources of law: 

o Directives. 
o Rulings from the EU Court of Justice. 

 Articles. 
  
By using legal method and problem based learning the student will gain skills in the following: 
  proper use of concepts and terminology of consumer law, 

 identifying relevant consumer law issues, 

 express themselves clearly and well structured on consumer law issues with the use of 
correct terminology, 

 understanding relevant practice from the EU Court of Justice, 

 using sources of law and legal methods in consumer law, 

 qualifying interaction between public and civil consumer protection laws, and 

 qualifying interaction between EU regulation and member states implementation. 
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The skills will be tested in an oral group exam based on a 37 hour written group project. 
  
Overall the student will aquire competences on an academic level in the following: 
  independently explaining consumer law areas and reflecting critically and analytically, 

 the ability to assess and analyze rules and consequences of the rules, 

 qualifying and relate legal issues within consumer law, 

 being able to work problem oriented by independently composing a problem and 
working with in an analytical and structured way, and 

 taking responsibility for own learning, development and specialization within the 
frames of consumer law. 

  
The estimated time consumption for the course (ECTS-declaration): 
 Workshops, 8 x 6 hours = 48 hours 
 Homework, 8 x 14 hours = 112 hours 
 Project  = 73 hours 
 Preparation for exam  = 37 hours 
 Total  = 270 hours 
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5.6. Andre fag 
 

5.6.1. Retorik og kommunikation, 10 ECTS * 
 

Fagets navn: Retorik og kommunikation    
Fagets engelske navn: Rhetorics and Communication 
Samlæsning:  
Fagets modultilknytning:  
Fagansvarlig: Ph.d.-stipendiat Charlotte Sørensen 
Underviser: Ph.d.-stipendiat Charlotte Sørensen m.fl. 
 
Den studerende med et juridisk fokus skal opnå viden om: 
  Begrebet retorik og retorikkens metoder, herunder de retoriske begreber logos, ethos, 

pathos, focus, formål, påstand, belæg og hjemmel. 

 Kommunikationsteorier. 

 Argumentationsmodeller og læren om standarddispositioner. 

 De personlige udtryk med særligt fokus på kropssproget og dettes betydning for 
kommunikation og formidling. 

  
Pensum i faget er: 
  Jonas Gabrielsen og Inger Høedt-Rasmussen: Juridisk gennemslagskraft, 1. udg., Jurist- 

og Økonomforbundets Forlag, 2012. 

 Kompendium – vil løbende blive lagt på moodle. 
  
Gennem anvendelsen af sin viden om retorik & kommunikation opnår den studerende 
færdigheder i at: 
  redegøre for fagets begreber og terminologi samt anvende disse korrekt, 

 redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget, 

 forstå virkemidlerne bag retorikken og kropssproget samt disses betydning for den 
juridiske kommunikation, samt overføre dette til anvendelse ved juridisk 
kommunikation og argumentation, og 

 anvende den teoretiske viden om retorik og kommunikation samt kropssproget til at 
præsentere en overbevisende juridisk argumentation i en given sag.   

  
Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. For 
studerende på 8. semester omfatter faget udarbejdelse af synopsis, som vil være udgangspunkt 
for den mundtlige eksamen. 
  
Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: 
  formulere sig klart og velstruktureret i juridisk henseende med anvendelse af korrekt 

terminologi, 

 kunne redegøre for gældende teori, herunder de retoriske grundbegreber og 
kommunikationsteorier, 

 anvende argumentationsmodeller og standarddispositioner ved juridisk 
argumentation og kommunikation, og  

 anvende kropssproget positivt i forbindelse med argumentation og kommunikation og 
dermed klart og levende formidle et budskab. 

  
Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende på klassen trænes i at bruge de 
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retoriske redskaber, denne præsenteres for, herunder ved oplæg, klassediskussioner mv. Det 
forventes af de studerende, at de deltager aktivt i undervisningen, herunder ved mundtlige og 
skriftlige præsentationer for klassen. Den aktive kommunikation på klassen er en vigtig del af 
undervisningen i faget, herunder i form af feedback. 
 
Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
 Forelæsninger, 13 x 3 timer = 39 timer 
 Forberedelse (forelæsning) = 78 timer 
 Eksamensforberedelse = 153 timer 
 I alt = 270 timer 
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5.6.2. Virksomhedsoverdragelse, 10 ECTS 
 

Fagets navn: Virksomhedsoverdragelse 
Fagets engelske navn: Mergers and Acpuisition 
Samlæsning:  
Fagets modultilknytning: Det formueretlige modul 
Fagansvarlig: Thomas Rønfeldt 
Undervisere: Søren Ehlert 
 
Den studerende skal opnå viden om: 
  Virksomhedsoverdragelser, herunder intro, forløb, aktørerne og auktion. 

 Overdragelsesmåder, herunder aktie, aktie, alternativer (fusioner, joint ventures, 
delsalg og MBO) og overdragelse af insolvente/nødlidende virksomheder. 

 Overdragelsesdokumenter, herunder fortrolighedsaftale/Non Disclosure Agreement, 
eksklusivitetsaftaler, hensigtserklæringer/Letter of intent, 
ovoerdragelsesaftaler/Share Purchase Agreements og øvrige væsentlige aftaler. 

 Strategiske overvejelser, herunder ledelsesmæssige begrundelser for køb, 
driftsmæssige aspekter og risiko og risikoafdækning. 

 Implementering og organisationsformer. 

 Værdiansættelse. 

 Regnskabsmæssige forhold. 

 Mangler, herunder miljøforhold: mangler ctr. garantier, købers undersøgelse/due 
diligence, miljømæssig undersøgelse og planlov/miljølov. 

 Skattemæssige konsekvenser/problemstillinger, herunder værdiansættelse ctr. 
skattemyndighederne, ”løbende ydelser” som vederlag, beskatning af aktier ctr. 
aktiver, moms og tinglysnings- og registreringsafgift. 

 Børsretlige aspekter, herunder optagelse/afnotering, pligtmæssige overtagelsestilbud 
og oplysningsforpligtelser. 

 Konkurrenceretlige aspekter, herunder fusionskontrol (EU- og DK-regler). 

 Finansiering og tvistløsning, herunder egenkapital ctr. fremmedkapital (gearing) og 
finansieringskilder og ”Covernants”. 

 Selvfinansiering. 
  
Pensum i faget er: 
  Johannus Egholm Hansen, Christian Lundgren og Michael Nørremark: Køb og salg af 

virksomheder, 4. udg., Nyt Juridisk Forlag, 2000. 
  
Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode 
opnår færdigheder i at: 
  redegøre for fagets begreber og terminologi, 

 redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget, 

 redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser og 
afgørende retspraksis, 

 anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med 
diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger, 

 redegøre for gældende ret, og 

 overordnet kunne forklare de økonomiske elementer i faget. 
  

Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen.  
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Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: 
  formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi, 

 kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger, 
dette fakta giver anledning til inden for fagets område, 

 kunne redegøre for gældende teori, reglernes indhold og gældende ret, og 

 anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål og teoretiske problemstillinger 
inden for fagets område og fremkomme med begrundede forslag til løsninger. 

  
Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): 
 Forelæsninger, 13 x 3 timer = 39 timer 
 Forberedelse (forelæsning) = 194 timer 
 Eksamensforberedelse (+ synopsis) = 37 timer 
 I alt = 270 timer 
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5.7. Ikke-ECTS-givende tilbud 
 

5.7.1. Summer School 
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5.7.2. Legal English 
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6. Erhvervsøkonomiske valgfag, 9. semester 
 
Alle erhvervsøkonomiske valgfag er samlæst med HA-studiet, 7. eller 9. semester. 

 

6.1. Managerial Accounting 1, 5 ECTS 
 

Fagets navn Managerial Accounting 1 

Mål  Fagets sigte er at give den studerende dybdegående indblik i en række 
specialiserede emner og teknikker inden for økonomistyring, deres 
anvendelse og udbredelse. Emnerne diskuteres og belyses med case-
eksempler og kan som hovedregel danne baggrund for projektarbejde. 

Indhold Potentielle emner for faget: 

 Økonomistyring med Activity Based Costing 

 Økonomistyring I Supply Chains 

 Multidimensionel Analyse og Rapportering 

 Avancerede Prissætningsproblematikker 

 Balanced Scorecard Modeling 

 Risk Management Problemstillinger for Controllere 

 Kunde- og Produktrentabilitet 

 Dansk Økonomistyringstradition 

 Introduktion til Økonomistyring i den Offentlige Sektor 

 Advanced Cost Addounting (Videregående Omkostningsteori) 

 Ledelse af Informationssystemer og IT-udvikling 

 Evaluering og evalueringsdesign 

 Feltstudier i økonomistyring 

Omfang i ECTS Faget udløser 5 ECTS 

Undervisnings- og 
arbejdsformer 

Faget er baseret på forelæsninger, og der anvendes summemøder, 
gruppediskussioner og plenumdiskussioner i undervisningen. Der må 
også påregnes oplæg i plenum, gruppearbejde og læsegruppe. 

Læringsmål  Det er målet, at den studerende efter gennemførelse af faget kan: 

    Viden Det overordnede mål med dette fag er at give den studerende et kendska 
til specialiserede emner inden for virksomhedens økonomistyring. 

    Færdigheder De studerende forventes teoretisk og praktisk at kunne redegøre for 
centrale dele af de modeller og teorier, som belyses, samt på grundlag af 
disse at kunne undersøge relevante problemstillinger i praksis. 

    Kompetencer De studerende skal endvidere være i stand til at diskutere og analysere 
fordele og ulemper ved forskellige teoriretninger og modeller samt evne 
at relatere fagenes indhold til beslutningsformål i en virksomhed. 

Prøveform  Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en skriftlig 4-
timers eksamen med hjælpemidler. 
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6.2. Ledelsens informationssystemer, 5 ECTS 
 

Fagets navn Ledelsens informationssystemer 

Mål  I relation til de mangfoldige muligheder der er for at foretage 
rapportering inden for økonomistyringsområdet, er der et 
altoverskyggende behov, der skal løses. Der skal fremskaffes relevante 
data, der kan præsenteres i forskellige teoretiske modeller, som på 
forskellig vis understøtter ledelsens beslutningskompetence.  
IT undervisningen vil derfor fokusere på, hvordan virksomhedernes 
datagrundlag kan etableres. 
Faget har til formål, at den studerende på et videregående niveau har 
kendskab til og evner at diskutere og analysere, hvordan centrale teorier 
og problemstillinger inden for økonomistyring kan implementeres 
relevante softwareprogrammer. 

Indhold Virksomhedens grundregnskab – dets principielle indhold, design og 
anvendelse 

 Kendetegn og kriterier for et omkostningsregnskab 

 Kendetegn og kriterier for et indtægtsregnskab 

 Anvendelse af dimensioner og deres formål 

 Forskellige former for hierarkier på dimensioner 

 Sammenhæng mellem indtægter og omkostninger 

 Principper for en relationel databasestruktur 

 Kriterier for oprettelse af objekter i en relationel database 

 Gennemgang af SQL og dets primære elementer 

 E/R-diagrammering (design af logisk datamodel) 

 Databasediagrammering (design af fysisk database) 

Analyse af ERP systemers datagrundlag mhp. Rapportering af 
økonomistyringsmodeller 

 Registreringsmæssige forudsætninger 

 Konteringsmæssige opsætningsmuligheder 

 Data er ikke i kontoplanen 

 Tilpasning af ERP systemet 

 Rapporteringsmuligheder I ERP systemet 

Omfang i ECTS Faget udløser 5 ECTS 

Undervisnings- og 
arbejdsformer 

Faget er baseret på forelæsninger, og der anvendes summemøder, 
gruppediskussioner og plenumdiskussioner i undervisningen. Der må 
også påregnes oplæg i plenum. 

Læringsmål  Det er målet, at den studerende efter gennemførelse af faget kan: 

    Viden Den studerende på et videregående niveau har kendskab til og evner at 
diskutere og analysere, hvordan centrale teorier og problemstillinger 
inden for økonomistyring kan implementeres relevante 
softwareprogrammer 

    Færdigheder Det overordnede mål med dette fag er at sætte den studerende i stand til 
at kunne demonstrere en generel og grundlæggende viden om, hvordan 
relevante teknologier kan anvendes og integreres i en 
økonomistyringsmæssig kontekst. 
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    Kompetencer I forbindelse med seminarprojektet skal der kunne redegøres for, 
hvordan centrale økonomistyringsmodeller og registreringsprincipper 
kan integreres med relevant teknologi 

Prøveform  Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en intern 
mundtlig individuel eksamen af 30 minutters varighed. 
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6.3. Budgetlægningsdesign og incitamentsbaseret styring, 15 ECTS 
 

Fagets navn Budgetlægningsdesign og incitamentsbaseret styring 

Mål  Formålet med faget er at give den studerende en bred teoretisk og 
forskningsorienteret indsigt i videregående budgetteringsteori, samt en 
dybere indsigt i forskellige teoretiske perspektiver inden for 
budgetteringsforskningen. 

Indhold Faget fokuserer på videregående budgetteringsteoretiske 
problemstillinger, herunder at den studerende kan anvende forskellige 
teoretiske perspektiver til at analysere konkrete 
budgetteringsproblemstillinger. Faget vil fokusere på 
budgetteringsteoretiske problemstillinger inden for det økonomiske, 
psykologiske og sociologiske perspektiv. 

Omfang i ECTS Faget udløser 15 ECTS 

Undervisnings- og 
arbejdsformer 

Faget er baseret på forelæsninger, og der anvendes summemøder, 
gruppediskussioner og plenumdiskussioner i undervisningen. Der må 
også påregnes oplæg i plenum. 

Læringsmål  Det er målet, at den studerende efter gennemførelse af faget kan: 

    Viden  Beskrive centrale problemstillinger inden for videregående 

budgetteringsteori 

 Kende forskel på og kunne sammenligne forskellige teoretiske 

perspektiver inden for budgettering 

    Færdigheder  Kunne designe budgetteringssystemer som tager højde for 

virksomhedsspecifikke forhold. 

 Forstå hvorledes motivation og ledelseskompensation hænger 

sammen. 

 Diskutere hvorledes budgettering påvirker mennesker og 

samfund ud fra forskellige teoretiske retninger, herunder 

sociologi, psykologi og dent normative økonomiske paradigme. 

    Kompetencer Kunne analysere budgetteringssystemer med henblik på at foreslå 
forbedringer og konkrete læsningsforslag under hensyntagen til de 
virksomhedsspecifikke forhold, samt hvorledes disse påvirker 
medarbejdere, samarbejdsvirksomheder og samfund. 

Prøveform  Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en intern 
mundtlig gruppeeksamen af 30 minutters varighed pr. studerende. 
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6.4. Corporate Valuation, 15 ECTS 
 

Fagets navn Corporate Valuation 

Mål  Fagets målsætning er at give den studerende viden om de mange 
forskellige aspekter, problemstillinger og anvendte teoretiske metoder 
og modeller, som inddrages og anvendes ved gennemførelse af en 
strategisk analyse og vurdering af en virksomhed. Vurderingen af 
virksomheden kan have flere formål og forskellige udgangspunkter, 
herunder værdiansættelse af virksomheden f.eks. i forbindelse med et 
salg eller en kreditgivning. 

Indhold Faget består af følgende hovedelementer: Introduktion til en række 
grundlæggende emner inden for corporate valuation, regnskabsanalyse, 
strategisk analyse, værdiansættelse, finansiering og emner inden for 
virksomhedshandel. 

- Strategimodeller og strategiske analyser 

- Regnskabsanalyser med reformulering af regnskabet 

- Nøgletalsberegninger og analyser 

- Fastlæggelse af value drivers og udarbejdelse af budgetter 

- Modeller for værdiansættelse 

Omfang i ECTS Faget udløser 15 ECTS 

Undervisnings- og 
arbejdsformer 

Faget er baseret på øvelser og forelæsninger, og der anvendes 
summemøder, gruppediskussioner og plenumdiskussioner i 
undervisningen. Der må også påregnes oplæg i plenum. 

Læringsmål  Det er målet, at den studerende efter gennemførelse af faget kan: 

    Viden Det er målsætningen, at den studerende kan opnå viden om relevante 
problemstillinger i forbindelse med en værdiansættelse. 

    Færdigheder På grundlag af en solid viden om teorien og modeller skal den studerende 
opnå tilstrækkelige færdigheder til selvstændigt at kunne identificere 
problemstillinger og deres afgrænsning, gennemføre analyser og 
beregninger og kunne vurdere og fortolke de fundne resultater samt nå 
frem til et beslutningsgrundlag og en konklusion. 

    Kompetencer De studerende skal både kunne foretage analyser af mere teoretiske 
problemstillinger og af problemstillinger, som relaterer sig direkte til en 
konkret case virksomhed. 

Prøveform  Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en intern 
mundtlig gruppeeksamen af 30 minutters varighed pr. studerende. 
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6.5. Business Models, 15 ECTS 
 

Fagets navn Business Models 

Mål  Målet med faget er at koble strategiske økonomistyringsinformationer til 
et kommunikations- og rapporteringsperspektiv. Faget tager 
udgangspunkt i de senere års mangfoldighed i supplerende rapportering 
og belyser den interne og eksterne anvendelse af strategiske 
informationer. 

Indhold Faget tager udgangspunkt i repræsentations- og kommunikationsteori og 
bruger empirien omkring business models som indgangsvinkel til 
rapportering og kommunikation med virksomhedens interne og eksterne 
interessenter. 

Omfang i ECTS Faget udløser 15 ECTS 

Undervisnings- og 
arbejdsformer 

Faget er baseret på øvelser og forelæsninger, og der anvendes 
summemøder, gruppediskussioner og plenumdiskussioner i 
undervisningen. Der må også påregnes oplæg i plenum, ligesom der 
forudsættes aktiv deltagelse i løsningen af undervisningscases. Enkelte 
lektioner er baseret på en didaktisk undervisningstilgang, hvor de 
studerende har ansvar for læringen. 

Læringsmål  Det er målet, at den studerende efter gennemførelse af faget kan: 

    Viden - Kendskab til grundlæggende teorier, herunder repræsentation, 

kommunikation og transaktionsomkostningsteori. 

- Business models og deres rolle i virksomhedsforståelse. 

- Nødvendigheden af strategisk rapportering omkring 

virksomhedens ’Business model’ for forståelsen af virksomhedens 

virke, især over for kapitalmarkedet. 

- Effekterne af fyldestgørende information og gennemsigtighed. 

    Færdigheder - At kunne identificere og rapportere omkring virsomhedens ‘value 

drivers’. 

- Analysere virsomhedens centrale værdiskabelsesprocesser og 

derfra identificere de centrale nøgletal for værdiskabelse gennem 

modellen strategisk-system vurdering af organisationer. 

- Analysere hvordan konkrete virsomheder kan belyse de menst 

centrale aspekter af deres virke gennem en sådan udvidet 

rapportering med udgangspunkt i business model begreberne. 

- At kunne identificere hvilken type strategisk rapportering, der er 

bedst egnet til den enkelte virksomhed. 

    Kompetencer - At kunne udvikle en strategisk rapportering for en virksomhed fra 

bunden med udgangspunkt i dens business model. 

- At kommunikere omkring virsomhedens centrale 

værdiskabelsesprocesser på en troværdig og fyldestgørende 
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måde. 

- At skabe gennemsigtighed for interne og eksterne interessenter 

og dermed minimere informationsrisiko som følge af informations 

asymmetri. 

Prøveform  Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en intern 
mundtlig gruppeeksamen af 30 minutters varighed pr. studerende. 
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6.6. Økonomistyring i den offentlige sektor, 15 ECTS 
 

Fagets navn Økonomistyring i den offentlige sektor 

Mål  Målet med faget er at den studerende opnår viden om de forhold og 
udfordringer, som er særlige ved den offentlige sektor. Faget fokuserer 
på de seneste års udvikling og tilpasning af økonomistyringsværktøjer til 
den offentlige sektor 

Indhold Faget behandler centrale emner som udviklingstendenser og 
perspektiver for ledelse og styring i den offentlige sektor, 
styringsparadigmer i den offentlige sektor. Endvidere beskæftiger faget 
sig med styring af ressourceanvendelse og effektivitet, samt performance 
management, herunder mål- og resultatstyring og implementeringen af 
styringsmodeller i offentligt regi. 

Omfang i ECTS Faget udløser 15 ECTS 

Undervisnings- og 
arbejdsformer 

Faget er baseret på forelæsninger, og der anvendes summemøder, 
gruppediskussioner og plenumdiskussioner i undervisningen. Der må 
også påregnes oplæg i plenum, ligesom der forudsættes aktiv deltagelse i 
løsningen af undervisningscases.  

Læringsmål  Det er målet, at den studerende efter gennemførelse af faget kan: 

    Viden - Redegøre for problematikkerne omkring styring i administrative 

fællesskaber. 

- Forklarer hvordan lean accounting kan tilrettes til den offentlige 

sektor. 

- Have kendskab til evalueringer og styring af evalueringer. 

- Have kendskab til brugerindflydelse og konsekvenserne af dette 

for styringen. 

- Have viden om kontrastyring og bestiller-udfører modeller. 

    Færdigheder - Kunne gennemskue relevansen af at indføre målstyring i 

organisationen. 

- Applicere best practice benchmarketing i en offentlig 

organisation. 

- Udvælge de mest relevante modeller i forhold til den 

problemstilling, den enkelte offentlige organisation står over for. 

    Kompetencer - Analysere sig frem til baggrunden for en offentlig organisations 

styringsmæssige problemer. 

- Selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt 

samarbejde og påtage sig professionelt ansvar med henblik på 

opkvalificeringen af controllere og ledere i den offentlige sektor. 

Prøveform  Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern 
mundtlig gruppeeksamen af 30 minutters varighed pr. studerende. 
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