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Formål 
Formålet med modulet er, at den studerende opnår kompetence til at medvirke ved 
forebyggelse og løsning af arbejdsretlige problemstillinger mellem virksomhed og 
medarbejdere.  
 
Læringsmål  
Den studerende  
Viden og forståelse  

 Skal inden for det ansættelsesretlige område have udviklingsbaseret viden om 
personalejuridisk praksis og central anvendt teori og metode.  

 Skal kunne forstå retsgrundlaget for et ansættelsesforhold og forstå praksis på det 
arbejdsretlige område.  

 Skal have kendskab til udviklingen inden for det arbejdsretlige område.  
 
Færdigheder  

 Skal kunne anvende centrale faglige metoder og redskaber, der knytter sig til 
varetagelse af jobfunktioner inden for HR og ledelsesområdet, hvori der indgår 
ansvar for behandling af ansættelsesretlige spørgsmål.  

 Skal med et forebyggende sigte kunne vurdere ansættelsesretlige praksisnære 
problemstillinger og kunne opstille og anvise løsningsmuligheder, hvor de 
ansættelsesretlige konsekvenser er medindregnet.  

 Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for 
det ansættelsesretlige område til relevante samarbejdspartnere i og uden for egen 
organisation.  

 
Kompetencer  

 Skal kunne håndtere centrale afgrænsede situationer inden for det arbejdsretlige 
felt og kunne orientere sig i forhold til den udvikling, der sker inden for området.  

 Skal kunne anvende de arbejdsretlige regler ved ansættelse, under ansættelsen og 
ved ansættelsesforholdets ophør.  

 Skal have kendskab til reglerne om ansættelse i henhold til lov, kollektiv 
overenskomst og individuel aftale.  

 Skal kunne deltage i fagligt og organisatorisk samarbejde om ansættelsesretlige 
forhold med en professionel tilgang.  

 Skal i en struktureret sammenhæng og i forskellige læringsmiljøer kunne tilegne sig 
ny viden, færdigheder og kompetencer inden for området og derigennem udvikle 
egen praksis i det personalejuridiske arbejde.  

 
Indhold:  

 Kollektiv arbejdsret  
 Individuel arbejdsret  
 Dansk arbejdsret i et internationalt perspektiv  
 Juridisk metode og informationssøgning  

 

Personalejura 
Omfang:10 ECTS-point 
Eksamensform: 4 timers skriftlig prøve på baggrund af en opgave udarbejdet af 
den til faget hørende opgavekommission med ekstern censur efter 7-trinsskalaen.  


