
 

Forma ̊let med cand.merc.(jur.) 

Cand.merc.(jur.)-uddannelsen er en forskningsbaseret kandidatuddannelse, der integrerer jura og økonomi. 

Uddannelsen bygger videre på HA(jur.)-uddannelsens kompetencer og har således progression i forhold til HA(jur.) 

på CBS. Cand.merc.(jur.) forudsætter og bygger videre på en grundlæggende monofaglig og integreret forståelse 

for juridiske og økonomiske teorier, markeds- og konkurrenceforståelse, forståelse for offentlig ret og privatretten 

og tværfaglig forståelse for samspillet mellem jura og økonomi og problemorienteret analyse af virksomheder og 

myndigheders funktioner, udfordringer og arbejdsområder. virksomheder, offentlige myndigheder og andre typer 

af organisationer. Endvidere kan en cand.merc.(jur.) se problemstillinger af tværfaglig karakter i et strategisk og 

ledelsesmæssigt perspektiv og kan påtage sig et samfundsansvar i forbindelse med varetagelsen af sine 

erhvervsfunktioner og leve op til en høj standard i forhold til etiske beslutninger i et globalt perspektiv. En 

cand.merc.(jur.) kan derfor ud over de rene fagøkonomiske eller fagjuridiske funktioner bestride og løse 

komplekse integrerede problemer og bygge bro mellem juridiske og økonomiske discipliner i samarbejde med 

monofaglige kolleger, leverandører, kunder, organisationer og afdelinger, både internt og eksternt i virksomheden 

eller myndigheden. 

 

Cand.merc.(jur.)-uddannelsens profil 

En Cand.merc.(jur.) har tilegnet sig grundlæggende, dybdegående og detaljeret viden om økonomi og jura inden 

for virksomhedens produktions- og værdikæde og inden for myndighedens politiske ansvarsområde. En 

cand.merc.(jur.)-dimittend optimerer juridiske og økonomiske processer ud fra et integreret perspektiv inden for 

obligationsret, konkurrenceret, EU-ret, markedsret, international ret, common law, procesret, skatteret, 

udbudsret, forvaltningsret, spilteori, retsøkonomi, kontraktøkonomi, værdikæden, anvendelse og allokering af 

ressourcer, optimering af kontrakter og omkostninger, forhandling og indgåelse af kontrakter, industriøkonomi, 

markedsstrategi og ledelse.  

 

En cand.merc.(jur.) har opøvet en evne til anlæggelse af helhedssynsvinkler på virksomheden eller myndighedens 

komplekse styringsmæssige problemer af juridisk og økonomisk art, og til selvstændigt at kunne vælge 

arbejdsmetoder, teorier og modeller, til at kunne fremlægge, redegøre, analysere, reflektere, vurdere og 

konkludere i forhold til komplekse problemer og løsningsmuligheder. 

 

En cand.merc.(jur.) har følgende metodiske, analytiske og reflektoriske kompetencer:  

 

▪ Identificere, beskrive og løse problemer af økonomisk og juridisk art, der opstår i virksomheden eller 

myndigheden. 

▪ fremkomme med helhedsbetragtninger i forhold til markedet, det danske samfund, de globale udfordringer og 

interne forhold, herunder bidrage til løsning af samfundskritiske udfordringer og forandringer, som påvirker 

virksomheden, myndigheden, branchen og samfundet. 

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

fagligt juridisk og økonomisk niveau.  

▪ udvikle integrerede metoder og analyseværktøjer til brug for tværfaglige problemstillinger. 

▪ reflektere over og anvende detaljerede fagøkonomiske, fagjuridiske og tværfaglig metodik af relevans for 

virksomheden, myndigheden eller organisationen. 

▪ bidrage gennem selvstændighed og fleksibilitet, forene økonomiske og juridiske vurderinger,  
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▪ alene eller sammen med andre, inddrage et større samfundsmæssigt perspektiv på en problemstilling og 

inddrage samfundshensyn og ansvar i beslutningsprocessen. 

▪ anlæggelse af helhedssynsvinkler på virksomheden, myndigheden eller organisationens komplekse 

styringsmæssige problemer af juridisk og økonomisk art styrkes ved anvendelse af fremadrettet, internationalt 

og særligt EU orienteret problemløsning.  

▪ opstarte egen virksomhed alene eller bidrage i opstartningen og værdiskabelsen af virksomheder med 

iværksættere. 

 

Indhold, faglighed og struktur på cand.merc(jur.) 

Cand.merc.(jur.) er en integreret kandidatuddannelse, som har 50 % jura og 50 % økonomi gennem et 

virksomhedsrelateret og funktionelt perspektiv og en problemorienteret synsvinkel. Kompetencen til tværfaglig 

behandling styrkes navnlig med de obligatoriske integrerede fag, der udbydes på andet semester, samt valgfag og 

de to internationale minors i Business Law and Economics, der udbydes på tredje semester. Det er også et krav på 

kandidatspecialet, at der er indeholdt 50 % økonomi og 50 % jura. Uddannelsen inddrager forskningsresultater fra 

såvel CBS som internationalt og udvikles løbende i forhold til forskningen på den ene side og markedets udvikling 

på den anden side. Der er således et tæt samspil mellem forskning og erhvervsrelaterede problemer. 

 

Cand.merc.(jur.)’s indflydelse på samfundet 

En cand.merc.(jur.) kan selvstændigt, eller sammen med repræsentanter for samme eller andre faggrupper, 

bidrage med juridisk og økonomisk viden i virksomheden, myndigheden eller andre typer af organisationers 

beslutningstagen. Dermed kan en cand.merc.(jur.) bidrage til ledelse, strategi, optimering og kontrahering internt i 

virksomheden eller myndigheden ud fra en juridisk, økonomisk og integreret viden og ekspertise. En 

cand.merc.(jur.) således kan styrke de interne processer og optimere juridiske såvel som økonomiske beslutninger, 

så der skabes bedre resultater ud fra et integreret juridisk og økonomisk perspektiv.  

 

En cand.merc.(jur.) kan deltage udadtil i styringen af de eksterne relationer, som en virksomhed eller myndighed 

beskæftiger sig med. Det gælder både på det danske marked, i EU og på internationalt plan. Det gælder både i 

forhold til virksomhedens produktion, indkøb, konkurrence og afsætning. Det gælder også i forhold til de 

markedsmæssige udfordringer og forandringer, herunder fx klimaudfordringer og globalisering. Således kan en 

cand.merc.(jur.) styrke de eksterne processer og optimere såvel juridiske som økonomiske beslutninger, så der 

skabes bedre resultater ud fra et integreret juridisk og økonomisk perspektiv.  

 

Den fremtidige erhvervspraksis er ikke branchebestemt. En cand.merc.(jur.) bidrager til alle brancher og har 

kompetence til at skabe selvstændig virksomhed. En cand.merc.(jur.) 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, refleksion og ansvarlighed. 


