
HA (jur.) – Erhvervsøkonomi og erhvervsjura 

HA(jur.) kombinerer erhvervsøkonomi og erhvervsjura og er en uddannelse for dig, der er interesseret i jura 

som et redskab til at styrke beslutningsprocesser i virksomheder. 

Jura som styringsredskab 

HA(jur.) tager udgangspunkt i virksomheden og adskiller sig fra andre juridiske uddannelser ved, at juraen 

anvendes til fremadrettet problemløsning i stedet for bagudrettet konfliktløsning. På HA(jur.) undervises 

der i de juridiske emner, der har direkte betydning for virksomhedens drift eller for myndigheders 

relationer med erhvervslivet. Det vil sige, at det er den del af juraen, der er erhvervsrettet, som 

undervisningen er koncentreret om og fx ikke strafferet og procesret, som kun inddrages for at forstå de 

juridiske konsekvenser, der er ved ikke at overholde lovgivningens regler.  

Hvor andre juridiske uddannelser fokuserer på domstolssystemet, er HA(jur.) koncentreret om økonomi, 

samfundsforhold og almene retsprincipper, sådan at juraen - sammen med virksomhedens øvrige 

styringsredskaber - sikrer, at virksomheden fungerer optimalt. Det betyder, at du anvender EU-ret for at 

skabe et bedre marked for at afsætte virksomhedens produkter. Du har et indgående kendskab til 

konkurrenceretten for at skabe den bedste konkurrencesituation for din virksomhed, og du inddrager 

økonomiske aspekter til at forbedre din virksomheds kontrakter.  

Et praktisk perspektiv 

Gennem studiet får du alsidig viden om erhvervsjura og erhvervsøkonomi, og du får styrket din evne til 

refleksion over faglig og tværfaglig beslutningstagen i virksomheder og andre organisationer. Det kunne fx 

være virksomhedens salgsafdeling eller offentlige myndigheders udbudsretlige afdelinger. Offentlige 

myndigheder og private virksomheder indgår mange aftaler sammen, fx offentlige private partnerskaber 

som bygger på økonomiske og juridiske rammer, hvor forståelse for både jura og økonomi er en fordel.  

Faglig sammenhæng på flere niveauer 

På HA(jur.)-studiet på CBS er økonomi og jura lige vigtige, men det skal hænge sammen og give mening. 

Derfor sammensættes fagene på en sådan måde, at du fx har afsætningsøkonomi samtidig med 

markedsføringsret og industriøkonomi samtidig med konkurrenceret. I alle fag arbejdes der ud fra et 

virksomheds-, samfundsrelateret og praktisk perspektiv, og vi inddrager problemorienteret projektarbejde 

for at styrke kombinationen af jura og økonomi. 

 

Den juridiske del af uddannelsen lægger meget vægt på både dansk ret og EU-ret. I næsten alle fag indgår 

EU-ret som et væsentligt element. På det juridiske område behandles virksomhedens rettigheder og 

forpligtelser over for kunder, leverandører, kreditgivere, ansatte og det offentlige. Et udpluk af 

problemstillinger er fx: Hvilke arbejdsretlige regler skal overholdes ved fusion med en anden virksomhed? 

Hvilke skatteretlige regler gælder for virksomhedens handel med andre virksomheder, eksport, import, 

indtjening og afskrivninger? Hvordan påvirker offentlig ret virksomhedens strategi? Hvad skal 



virksomheden være opmærksom på, når den indgår aftaler med såvel danske som udenlandske 

samarbejdspartnere? 

På det økonomiske område beskæftiger du dig med grundlæggende erhvervsøkonomiske sammenhænge 

såsom mikro- og makroøkonomi, hvor den enkelte virksomheds økonomiske beslutninger analyseres i 

forhold til markedet. Her får du en bred basisviden, som du senere skal bruge til at få et dyberegående 

kendskab til visse områder, fx Afsætningsøkonomi, Industriøkonomi, Rets- og kontraktøkonomi, 

Finansiering, Regnskab og Organisationsteori. Du bliver konfronteret med de økonomiske problemstillinger 

i en privat virksomhed og bliver sat ind i, hvordan en virksomhed fungerer internt, lægger strategi, afsætter 

sine produkter og påvirkes af markedets struktur. 

Samtidig lærer du gennem en samfundsøkonomisk vinkel at forstå, hvilke konsekvenser forskellige juridiske 

regler og love har på virksomheden og samfundet generelt, fx hvordan konkurrenceretten begrænser 

virksomhedernes muligheder for at indgå aftaler eller fastsætte fælles priser. Du lærer også om 

virksomhedens organisering og strategiske overvejelser. 


