e-Valgfag – Ledelsens, ejernes og revisors erstatningsansvar
5 eller 10 ECTS – efter den studerendes eget valg, jf. nedenfor
Fagansvarlig:
Professor, dr. jur. Erik Werlauff, advokat (H)
Vælg mellem 5 og 10 ECTS: Faget kan følges som et 5 ECTS modul, der afsluttes med en
mundtlig eksamen af 20 min. varighed. Faget kan alternativt følges som et 10 ECTS modul, hvor
der tillige udarbejdes et afsluttende selvstændigt projekt om et ansvarsrelevant emne. Projektet er
udgangspunkt for en mundtlig eksamen af 20 min. varighed.
Valget mellem at tage faget som et 5 eller et 10 ECTS fag skal som udgangspunkt tages ved
tilmeldingen. Omvalg mellem 5 og 10 ECTS kan dog finde sted senere inden for følgende
begrænsninger: (1) max. 15 ECTS i alt til dine valgfag; (2) har du allerede 10 ECTS fra ét eller to
andre valgfag, kan du ikke omvælge fra 5 til 10 ECTS på dette fag; (3) omvalg til og med 1. oktober
kan du selv foretage i STADS, derefter kun ved henvendelse til AUD-studiets sekretariat.
E-valgfag – særlig undervisningsform: Dette valgfag er 100 pct. tilrettelagt som elektronisk
valgfag. Al undervisning sker ved, at der i Moodle uploades undervisningsmoduler, der i
hovedsagen er udarbejdet i PowerPoint. Den studerende har således adgang til plancher, artikler,
notater og underviserens indtalte oplæg. Før eksamen planlægges et valgfrit fysisk møde à ca. 2
timers varighed, der i hovedsagen anvendes til afklarende spørgsmål vedrørende elementer i faget,
som den studerende forinden har formuleret ønske om at få drøftet på mødet. Fagets første
moduler ligger klar ved studiestart i september, og fagets efterfølgende moduler uploades herefter
løbende frem til udgangen af oktober måned.
Fagområdet omfatter navnlig: Det er fagets formål gennem et studium af teori og praksis at give
den studerende et fundament til at kunne medvirke til at forebygge og bedømme situationer, hvor
et selskabs eller anden form for juridisk persons bestyrelse, direktion, ejer(e) og/eller revisorer
ifalder et civilretligt erstatningsansvar, enten over for selskabets konkursbo eller over for
tredjemand.
For studerende på et 10 ECTS modul er det endvidere formålet at give den studerende
kvalifikationer i forhold til at analysere konkrete koncernretlige problemstillinger og at formulere
løsningsmodeller i forhold til.
Læringsmål: Undervisningen vil især omhandle følgende emner:







Ansvaret og retsgrundlaget
Ansvaret og fokuspunkterne i det daglige arbejde
Ejernes (med)hæftelse – moderselskab, hovedaktionær.
Forsikringsafdækning af ledelses- og revisoransvaret.
Cases fra praksis.
Forebyggelse af ledelses-, ejer- og revisoransvar.

Undervisningsform: Faget er 100 % tilrettelagt som elektronisk valgfag. Al undervisning sker ved,
at der i Dropbox eller andet hensigtsmæssigt elektronisk medie uploades undervisningsmoduler,
der i hovedsagen er udarbejdet i PowerPoint med indtalt lyd.
Den studerende har således adgang til plancher, artikler, notater og underviserens indtalte oplæg.
Før eksamen planlægges et valgfrit fysisk møde à ca. 2 timers varighed, der i hovedsagen
anvendes til afklarende spørgsmål vedrørende elementer i faget, som den studerende forinden har

formuleret ønske om at få drøftet på mødet. Fagets første moduler ligger klar ved studiestart i
september, og fagets efterfølgende moduler uploades herefter løbende frem til udgangen af
november måned.
Litteratur. Læs kapitel 13 og 14 i Erik Werlauff: Selskabsret (forlaget Karnov Group). Desuden
Erik Werlauff: Bestyrelsens arbejde og ansvar (Gads forlag; kan bl.a. købes online via
www.saxo.com). Supplerende læsning: Erik Werlauff: Werlauffs kompendier (kapitlet om
ledelsesansvar) (Ex Tuto forlag, www.extuto.com).
Eksamensform: For studerende på 5 ECTS-forløbet er der tale om en mundtlig eksamen af 20
min. varighed uden forberedelse. Der gives karakter efter 7-skalaen.
For studerende på 10 ECTS-forløbet afleveres inden udgangen af november måned et selvstændigt
projekt vedrørende et selvvalgt, men på forhånd godkendt, koncernrelevant emne. Der afholdes
med udgangspunkt heri en mundligt eksamen af 20 min. varighed uden forberedelse. Der gives
karakter efter 7-skalaen.

