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Erhvervsjura
5 ECTS

Placering
2. Semester, forår

Modulansvarlig
Louise Faber, lektor, Ph.d. (-jura)

Type og sprog
Kursusmodul
Dansk

Mål
De studerende skal kunne identificere, hvordan de regler, der har særlig betydning for
udøvelse af erhvervsvirksomhed, kan anvendes. De studerende skal kunne reflektere over,
hvordan den erhvervsjuridiske indfaldsvinkel anvendes til at integrere juraen med
virksomhedens øvrige styringsredskaber, således at der alt taget i betragtning disponeres
optimalt.
Læringsmål
Viden:
• Viden om almindelige, hyppigt forekommende erhvervsretlige problemstillinger i
virksomhedens dagligdag.
Færdigheder:
• Reflektere over det juridiske system og almindeligt forekommende juridiske problemstillinger i
virksomhedens daglige drift.
Kompetencer:
• Overskue mindre komplicerede erhvervsretlige problemstillinger og vurdere behovet for
juridisk ekspertise.

Fagindhold
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.

Omfang og forventet arbejdsindsats
5 ECTS svarende til 135 timers arbejde.
De 135 timer forventes fordelt som følger mellem forelæsninger, øvelser og forberedelse:
Forelæsninger: 20 timer (10 dobbeltlektioner)
øvelsesgange 10 timer (5 dobbeltlektioner)
1 skriftlig gruppeaflevering
1 individuelaflevering
1 spørgetime (dobbeltlektion)
Forberedelse til forelæsninger inkl. hjemmeopgaver/øvelser: 103 timer
Deltagerforudsætninger
Ingen specifikke. Den grundlæggende erhvervsjura kan anvendes i indeværende og senere
semestres projektarbejde.

Modulaktiviteter (kursusgange med videre)
Forelæsnings- og øvelseslektionerne har følgende indhold:
1. Virksomhedens indgåelse af bindende aftaler
2. Virksomhedens indgåelse af bindende aftaler
Øvelser: Indgåelse af aftaler
3. Virksomhedens aftaler - aftalens parter
Øvelser: Aftalens parter
4. Virksomhedens aftaletyper
5. Virksomheden og dets medkontrahenters forpligtelser til opfyldelse
6. Virksomheden og dets medkontrahenters misligholdelse af aftalen
Øvelser: Opfyldelse og misligholdelse
7. Virksomhedens finansiering og sikkerhedsstillelse
8. Virksomhedens finansiering og sikkerhedsstillelse
Øvelser: finansiering og sikkerhed
9. Virksomhedens immaterielle rettigheder
10. Virksomhedssammenbrud
Øvelser: Immaterielle rettigheder+sammenbrud
De nærmere tidspunkter for lektionerne fremgår af Moodle.
Forelæsningerne varetages af lektor, Ph.d. (-jura) Louise Faber
Øvelseslektionerne varetages af 6 undervisningsassistenter
Til brug for kurset anvendes lærebogen:
Iversen, B., Nielsen, P.A. & Lindencrone Petersen, L. (2017). Dansk Erhvervsret – en lærebog
(12. udg.). København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.
Lovgivningen er (gratis) tilgængelig på retsinfo.dk og på Karnov via de studerendes adgang til
Aalborg Universitets Bibliotek. Som alternativ kan anvendes følgende lovsamling, der
indeholder det i lærebogen anvendte lovgrundlag:
Mogensen, P. (ansv. red.) & Næss-Schmidt Risdal, H. (ansv. red.). (2017). Lovsamling 2017 Erhvervsret (24. udg.). København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.
Underviseren oploader endvidere kompendium og slides på Moodle.

Eksamen
Modulet eksamineres med bedømmelse efter 7-trinsskalalen. Karakteren 12 gives for den
fremragende præstation, der demonstrerer en udtømmende opfyldelse af ovenstående
læringsmål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimalt
acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål.
Prøveform:
Skriftlig stedprøve (4 timer) med intern censur. Tidspunkt for afvikling af spørgetime fremgår af
Moodle
Eksamensplan:
Eksamen afvikles i uge 24.
Nærmere besked om eksamen bringes på Moodle.

