
Cand.merc.(jur.) kompetenceprofil  
 
Formål 
 
Cand.merc.(jur)-uddannelsen er en forskningsbaseret, interdisciplinær 
uddannelse, der kombinerer erhvervsøkonomi og erhvervsjura.  
 
Uddannelsen bygger videre på HA.(jur)-uddannelsens kompetencer og 
har således progression i forhold til denne bacheloruddannelse. 
 
Uddannelsen har til formål at udbygge kompetencen til at anlægge et 
helhedssyn på komplekse styringsmæssige problemer af juridisk og 
økonomisk art, der opstår i erhvervsvirksomheder, offentlige 
myndigheder og andre typer af organisationer. Ligeledes er det 
uddannelsens formål at kandidaten kan påtage sig et samfundsansvar i 
forbindelse med varetagelsen af sine erhvervsfunktioner og leve op til 
en høj standard i forhold til etiske beslutninger. 
 
Uddannelsen skal endvidere sætte kandidaten i stand til at løse  
problemer af denne karakter ud fra en helhedsbetragtning. Kandidaten 
skal ud over de rene fagøkonomiske eller fagjuridiske funktioner kunne 
bestride og løse integrerede og komplekse integrerede juridiske og 
økonomiske problemer. Dette skal kandidaten kunne løse alene og 
derudover skal kandidaten bygge bro mellem de juridiske og 
økonomiske  discipliner i samarbejde med monofaglige kolleger, kunder, 
organisationer og afdelinger, både internt og eksternt i forhold til den 
pågældende arbejdsplads.  
 
Forestilling om fremtidig erhvervspraksisser 
 
Kandidaten skal selvstændigt eller sammen med repræsentanter  
for andre faggrupper bidrage med juridisk og økonomisk viden i 
virksomheden, myndigheden eller andre typer af organisationers  
beslutningstagen.  
 
 
 
 



Kandidaten skal især kunne varetage følgende funktioner:  
 
Deltage indadtil i styringen af virksomheden, myndigheden eller andre 
organisationer ud fra juridisk, økonomisk og tværfaglig ekspertise. 
Kandidaten kan bidrage med at styrke de interne processer og optimere 
såvel juridiske som økonomiske beslutninger, så der skabes bedre 
resultater ud fra et tværfagligt perspektiv. 
 
Deltage udadtil i styringen af de eksterne relationer, som en virksomhed, 
myndighed eller organisation beskæftiger sig med. Det gælder både i 
forhold til danske forhold, EU-relationer og internationale perspektiver. 
Kandidaten skal kunne bidrage med at styrke de eksterne processer og 
optimere såvel juridiske som økonomiske beslutninger, så der skabes 
bedre resultater ud fra et tværfagligt perspektiv. 
 
Den fremtidige erhvervspraksis er ikke branchebestemt. Kandidaten kan 
varetage juridiske, økonomiske og tværfaglige funktioner i alle former for 
brancher, i alle typer af virksomheder, myndigheder og andre typer af 
organisationer ud fra en høj grad af faglighed og ansvarlighed. 
 
 
Profil 
 
Som vidensgrundlag for at opfylde uddannelsens formål skal kandidaten 
have tilegnet sig detaljeret og udvidet viden om økonomi og 
erhvervsjura inden for:  
 
Privatret, konkurrenceret, EU-ret, international ret, skatteret, udbudsret, 
forvaltningsret, markedsret, retsøkonomi, kontraktøkonomi, finansiering, 
forhandling, mikroøkonomi og industriøkonomi. 
 
Uddannelsen skal opøve kandidatens evne til anlæggelse af 
helhedssynsvinkler på virksomheden, myndigheden eller andre typer af 
organisationens komplekse styringsmæssige problemer af juridisk og  
økonomisk art, og til selvstændigt valg af arbejdsmetoder, teorier og 
modeller. 
  
 



Kandidaten skal besidde følgende kompetencer:  
 

 metodiske og analytiske kompetencer som forudsætning for ud fra  

 helhedsbetragtninger at beskrive og løse problemer af økonomisk 
og juridisk art, der opstår i virksomheden, myndigheden eller 
organisationen  

 

 metodiske kompetencer til selvstændig gennemførelse af kritiske 
analyser og vurderinger på højt niveau  

 

 en detaljeret fagøkonomisk, fagjuridisk og tværfaglig viden inden 
for udvalgte emner af relevans for virksomheden, myndigheden 
eller organisationen 

 

 personlige kompetencer som selvstændighed og fleksibilitet, samt  
 

 evnen til at kunne forene økonomiske og juridiske vurderinger, 
alene eller sammen med andre  

 

 evnen til at kunne inddrage et større samfundsmæssigt perspektiv 
på en problemstilling og inddrage samfundshensyn og ansvar i 
beslutningsprocessen 

 

 evnen til anlæggelse af helhedssynsvinkler på virksomheden, 
myndigheden eller organisationens komplekse styringsmæssige 
problemer af juridisk og økonomisk art styrkes ved anvendelse af  
fremadrettet, internationalt EU orienteret problemløsning 

  
Kernefaglighed og struktur 
 
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 obligatoriske integrerede fag, der 
udbydes på andet semester, samt den internationale minor i ”The 
Copenhagen Model of Business Law and Economics”, der udbydes på 



3. semester samt kandidatspecialet, hvor det er et krav, at der er 
indeholdt 50 % økonomi og 50 % jura.  
 
Der er ikke i uddannelsens struktur en særlig brancheorientering, men  
kandidatens evne til ud fra helhedsbetragtninger at håndtere 
virksomhedens eller organisationens komplekse styringsmæssige 
problemer af juridisk og økonomisk art styrkes ved behandling af  
konkrete problemer i de udvalgte specialområde, der arbejdes indenfor.  
 
Uddannelsens struktur sikrer en nogenlunde lige vægtning af  
økonomiske og juridiske fag med hensyn til studenter arbejdsbelastning. 
Den samme målsætning håndhæves nøje i kandidatafhandlingen.  
 


