
Cand.merc.(jur.) – Erhvervsøkonomi og Jura 

Cand.merc.(jur)-uddannelsen er en forskningsbaseret, interdisciplinær uddannelse, der kombinerer lige 

dele erhvervsøkonomi og erhvervsjura. Cand.merc.-(jur)-uddannelsen forholder sig til, at verden i dag er 

præget af en stigende globalisering, der stiller store krav til en global udvikling hos virksomheder på de 

internationale markeder og nationale myndigheder, der betjener og samarbejder med globale 

virksomheder. Cand.merc.-(jur)-uddannelsen inddrager fx juraen i virksomhedernes strategiske perspektiv 

på et globalt marked med en høj grad af konkurrence for derved at skabe en forbedret 

ressourceanvendelse med EU som primært markedsperspektiv. 

Cand.merc.-(jur)-uddannelsen på CBS lægger stor vægt på fagdisciplinen retsøkonomi der bl.a. består af 

analyser af retsregler og økonomiske betragtninger i forhold til den retsvidenskabelige analyse. Den stærke 

fokus på retsøkonomi giver uddannelsen et unikt særpræg, og den studerende sættes i stand til, at 

analysere retsregler og markedsmekanismer i en egentlig sammenhæng. Samtidig skaber uddannelsen den 

kompetence hos den studerende, at søge efter en fremadrettet forbyggelsesramme for konflikter frem for 

et bagudrettet tvistløsningsperspektiv. 

Integrationen mellem erhvervsjura og erhvervsøkonomi har stor relevans i uddannelsens erhvervsmæssige 

perspektiv, hvilket understøttes af, at der indgår 30 ECTS integrerede fag på 2. semester. På baggrund af 

globaliseringen, stilles der store krav til såvel den enkelte markedsvirksomhed, men også til den nationale 

lovgivning, de EU-retlige og internationale regler. Her bidrager cand.merc-.jur. uddannelsen med at gøre 

den studerende i stand til at agere på flere niveauer, herunder virksomheds-, markeds-, og 

myndighedsniveau og skabe fremadrettede resultater. Derudover har den studerende mulighed for, 

gennem 30 ECTS valgfag på 3. semester samt i kandidatafhandlingen (30 ECTS) at specialisere sig således at 

den færdiguddannede cand.merc.-jur., kan besidde en stillinger i såvel det offentlige som det private, og 

løse de problemstillinger som den globale udvikling skaber. 

Cand.merc.-(jur)-uddannelsen tilrettelægges med henblik på at kombinere fag og discipliner fra et 

virksomhedsrelateret og funktionelt perspektiv og indeholder problemorienteret case- og projektarbejde. 

Uddannelsen kendetegnes af en høj grad af valgfrihed, der giver mulighed for fordybelse i udvalgte 

specialområder. Kompetencen til tværfaglig behandling styrkes navnlig med de fag, der udbydes som 

integrerede økonomisk/juridisk fag samt kandidatafhandlingen. 

Uddannelsen har til formål at udbygge kompetencen til at anlægge et helhedssyn på komplekse 

styringsmæssige problemer af juridisk og økonomisk art, der opstår i erhvervsvirksomheden og andre 

organisationer, og sætte kandidaten i stand til at løse problemer af denne karakter ud fra en 

helhedsbetragtning. Kandidaten skal ikke opfylde rene fagøkonomiske eller fagjuridiske funktioner, men i 

hovedsagen indgå i relationer med medarbejdere med forskellig faglig baggrund. 

 

Som viden-grundlag for at opfylde uddannelsens formål skal kandidaten have tilegnet sig detaljeret viden 

om erhvervsøkonomi og erhvervsjura på udvalgte problemfelter. Uddannelsen skal opøve kandidatens 

evne til anlæggelse af helhedssynsvinkler på virksomhedens eller organisationens komplekse 

styringsmæssige problemer af juridisk og økonomisk art, og til selvstændigt valg af arbejdsmetoder.  



Evnen til anlæggelse af helhedssynsvinkler på virksomhedens eller organisationens komplekse 

styringsmæssige problemer af juridisk og økonomisk art styrkes ved anvendelse af den erhvervsjuridiske 

metode, der er fremadrettet, internationalt orienteret og i øvrigt kendetegnet ved at kombinere juraen 

med en virksomheds øvrige styringsredskaber. 


