HA(jur.) kompetenceprofil
Formål
HA(jur.)-uddannelsen er en forskningsbaseret, interdisciplinær
uddannelse, der gennem en kombination af økonomi og erhvervsjura
bringer bacheloren til en erkendelse af en integreret forståelse af juraen
og økonomiens krydsningsfelter.
Uddannelsen har til formål at bibringe bacheloren et helhedssyn på
styringsmæssige problemer af juridisk, økonomisk og tværfaglig art, der
opstår i erhvervsvirksomheden og andre organisationer, og sætte
bacheloren i stand til dels at løse konkrete økonomiske og
erhvervsjuridiske problemer ved kombineret anvendelse af økonomisk
og juridisk viden, dels at frembringe bedre løsninger til
problemstillingerne ved en integreret løsningsorientering.
Fremtidig jobmuligheder og erhvervsaktivitet
Bacheloren skal på et højt samfundsansvarligt niveau både selvstændigt
og/eller sammen med repræsentanter for andre faggrupper kunne
bidrage med juridisk, økonomisk og integreret viden i virksomhedens
eller offentlige myndigheder eller andre typer af organisationers
beslutningstagen.
Bacheloren vil i særlig grad være i stand til at vagetage funktioner der er
fokuseret på styringen og beslutningstagningen:
Deltage indadtil i styringen af virksomheden, myndigheden eller andre
organisationer ud fra juridisk, økonomisk og tværfaglig ekspertise.
Bacheloren 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 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

Bacheloren 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. Bacheloren vil
kunne 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
bacheloren have tilegnet sig dels en dyb og grundlæggende forståelse
for den erhvervsjuridiske og økonomiske disciplin. Endvidere skal
bacheloren have en alsidig og problemorienteret viden om juraen og
økonomi som helhed og i forhold til de sammenfaldende forhold, der i et
tværfagligt perspektiv kan forbedre virksomheden, myndigheden,
organisationen, samfundet eller markedets situation.
Uddannelsen skal styrke bachelorens evne til refleksion over faglig og
tværfaglig baseret beslutningstagen, samt hvorledes en tværfaglig
problemløsning ved kombineret anvendelse af økonomi og erhvervsjura
i sig selv kan ændre betingelserne for virksomheden, myndigheden eller
organisationen.
Bacheloren skal besidde følgende kompetencer:
Samfundsansvarlige beslutningskompetencer ud fra en juridisk og
økonomisk forståelse
Metodiske og analytiske kompetencer til brug for afgrænsning,
beskrivelse og løsning af konkrete økonomiske og erhvervsjuridiske
problemer ved kombineret og integreret anvendelse af økonomisk og
juridisk viden
Videnskabsteoretisk indsigt i relation til fagområderne jura og økonomi
som forudsætning for refleksion over muligheder og begrænsninger for
kombineret og integreret anvendelse af jura og økonomi i løsning af
praktiske, virksomhedsrelevante/myndighedsorienterede problemer

Generel indsigt og evnen til fremtidig faglig fordybelse i den for
virksomheden, myndigheden eller organisationens relevante jura og
økonomi på et niveau, der giver forudsætningerne for at forstå,
hvorledes de økonomiske og juridiske betingelser påvirker måden,
hvorpå virksomheder, myndighederne og organisationer fungerer og
løbende forandrer sig, hvordan samhandel og opgavefunktioner kan
forbedres og udvikles
Personlige kompetencer som selvstændighed og fleksibilitet, samt
Evnen til at kunne samarbejde på tværs af den økonomiske og juridiske
faggruppe og ved indgående forståelse for jura og økonomi at kunne
bygge bro mellem faglig forskellighed.
Evnen til at løse konkrete økonomiske og erhvervsjuridiske problemer
ved kombineret anvendelse af økonomisk og juridisk viden . Bacheloren
skal kunne tager udgangspunkt i et virksomheds-, myndigheds- og eller
organisationsrelateret problem, og gennem et tværfaglig, fremadrettet,
EU- og internationalt orienteret fokus kunne søge efter problemløsning
og forbedring gennem hensyntagen til økonomi, markeds- og
samfundsforhold. I kombinationen mellem juraen økonomi søges efter
den optimale disposition med henblik på fremadrettet problemløsning i
stedet for bagudrettet konfliktløsning.
Kernefaglighed og struktur
Uddannelsen tilrettelægges med henblik på dels et monofagligt
perspektiv af grundfærdigheder inden for jura og økonomi og dels at
kombinere fag og discipliner fra et virksomheds-, myndigheds- og
organisatorisk funktionelt perspektiv gennem projektorienteret arbejde
og case-arbejder, med et særligt virksomheds/myndighedsperspektiv.
Inklusive bachelorprojektet indeholder uddannelsen 2 tværfaglig
projektarbejder, der har til formål at opøve bachelorens evne til løsning
af konkrete økonomiske og erhvervsjuridiske problemer ved kombineret
og tværfaglig anvendelse af økonomisk og juridisk viden.
Dette formål understøttes endvidere af uddannelsens struktur, der på de
enkelte studieår sikrer, at der er en lige vægtning af økonomiske og

juridiske fag med hensyn til studenter arbejdsbelastning. Den samme
målsætning håndhæves nøje i alle projektarbejder.
Uddannelsens første år orienteres mod basale erhvervsjuridiske og
erhvervsøkonomiske færdigheder, og temaet er juridisk metode, aftaler,
køb, erstatning, organisation, produktion, pengestrømme og salg.
På uddannelsens andet år integreres fagene i et EU-retligt
markedsperspektiv hvor det første projektarbejde ligeledes forefindes,
med særlig fokus på marked og konkurrence. Ligeledes lægges der
vægt på kapital, regnskabsaflæggelse, selskabsdannelse og aftaler med
3. part.
På uddannelsens tredje år åbnes der op for en specialisering inden for
immaterialretlige, arbejdsmarkedet, komparative og internationale køb,
offentlige aftaler eller økonomiske kompetencer, samtidig med at der
fokuseres på videregående juridisk og økonomisk metode og
tværfaglige projektarbejder, rets- og kontraktøkonomi og skatteretlige
forhold. Året afsluttes med bachelorprojekt, der udmønter såvel den
monofaglige som den tværfaglige kompetence inden for jura og
økonomi.

