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Generel baggrund/formål:
Formålet med faget erhvervsjura på HA-studiet er først og fremmest at give de studerende et generelt
kendskab til finansieringsretten, således at de studerende bliver i stand til at identificere og forholde
sig til mindre komplicerede juridiske problemer i forbindelse med finansieringsretten. Erhvervsmæssig virksomhedsledelse kræver at man forholder sig til eksistensen af retlig regulering på en måde,
hvor det ikke drejer sig om at anvende juraen til at løse en allerede opstået tvist, men derimod præventivt sikre, at der træffes optimale beslutninger under hensyntagen til den relevante jura.
Faget erhvervsjura er på samme tid et selvstændigt fag og hjælpefag til HA-studiets økonomiske discipliner.
Erhvervsretten er en samlebetegnelse for de regler, der har særlig betydning for udøvelse af erhvervsvirksomhed. Traditionelt er den juridiske metode i rendyrket form anvendt som et middel til løsning af
foreliggende konflikter. Den erhvervsjuridiske indfaldsvinkel består i på forhånd at integrere juraen
med virksomhedens øvrige styringsredskaber, således at der alt taget i betragtning disponeres optimalt.
Det er naturligvis ikke muligt på et kort kursus at komme rundt i alle krogene, og nogle områder lades
uomtalt.
Fagets indhold, organisering og forløb:
Undervisningen giver en almen indføring i erhvervsretlige emner, så den studerende selvstændigt kan
vurdere mindre komplicerede erhvervsjuridiske problemstillinger og behovet for at anvende juridisk
ekspertise. Emnerne omfatter en generel oversigt over det juridiske system og en lang række af de
mest almindeligt forekommende juridiske problemstillinger i virksomhedens daglige drift. Modulet
kombinerer forelæsninger med øvelsesopgaver, og der gives mulighed for at besvare en gruppeopgave
og en individuel opgave.
Kompetenceprofil:
Den studerende forstår almindelige, hyppigt forekommende erhvervsretlige problemstillinger i virksomhedens dagligdag.
Kompetencemål:
Den studerende kan demonstrere indsigt i det juridiske system og almindeligt forekommende juridiske
problemstillinger i virksomhedens daglige drift.
Den studerende kan overskue mindre komplicerede erhvervsretlige problemstillinger og vurdere behovet for juridisk ekspertise.
Den studerende kan på baggrund af uddannelsesforløbet forholde sig til modulets problemstillinger, så
der kan demonstreres viden, forståelse, anvendelse og analyse, der sætter den studerende i stand til at
gennemføre synteser og vurderinger.

Omfang og forventet arbejdsindsats:
Kurset strækker sig over 6 kursusgange á 4 lektioner, i alt 24 forelæsningstimer.
Endvidere afholdes der spørgetime et par dage før eksamen.
Litteratur:
Litteratur:
Bent Iversen, Lars Petersen og Morten Wegener
Dansk Erhvervsret, 11. udgave
DJØF
ISBN: 978-87-574-3213-8
Lovsamling:
Mogensen
Lovsamling 2015 Erhvervsret, 22. udgave
DJØF
ISBN: 978-87-574-3469-9
Kompendium
Underviseren indlægger kompendium på moodle.
Opgavesæt
Forefindes på HAs hjemmeside under Erhvervsjura.
Eksamen
Prøveform og bedømmelse:
Modulet udprøves gennem en intern, skriftlig 24-timers prøve ved afslutningen af 3. semester med
udgangspunkt i semesterets pensum.
Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen

