
 

Formål med HA(jur.) 

HA(jur.)-uddannelsen er en forskningsbaseret, interdisciplinær uddannelse, der, gennem en stærk monofaglighed 

inden for økonomi og jura, skaber en integreret forståelse af juraen og økonomiens krydsningsfelter. Jura og 

økonomi er centrale elementer i samfundet, i virksomheder og i offentlige myndigheder og i samspillet mellem 

offentlige og private virksomheder. En dimittend fra HA(jur.) er i stand til at løse konkrete økonomiske og juridiske 

problemer, samt skabe efficiente løsninger gennem en integreret og interdisciplinær anvendelse af jura og 

økonomi i alle dele af samfundet. Gennem en solid økonomisk og juridisk forståelse for den enkelte fagdisciplin og 

en analytisk baseret integreret erkendelse kan en HA(jur.)-dimittend skabe optimale resultater for såvel 

virksomheder og myndigheder i forhold til markedsandele, kontrakter, konkurrence, forvaltning, EU samt 

klimamæssige og teknologiske udfordringer. 

 

HA(jur.)’s profil  

En HA(jur.)-dimittend har tilegnet sig en dyb og grundlæggende forståelse for uddannelsens fagdiscipliner gennem 

en alsidig og problemorienteret viden om juraen og økonomien som helhed og i forhold til de sammenfaldende 

forhold, der i et integreret perspektiv, kan forbedre virksomhedens, myndighedens, organisationens, samfundet 

eller markedets situation specifikt og i forhold til de store udfordringer, som verden står overfor generelt. En 

HA(jur.)-dimittend kan gennem refleksion og integreret problemløsning ved anvendelse af økonomi og jura ændre 

betingelserne for virksomheden, myndigheden eller organisationen i forhold til anvendelse og allokering af 

ressourcer, markedsandele, konkurrencefordele, compliance med lovgivning, opstart af virksomhed, og 

kontraktoptimering i Danmark og i EU.  

 

En HA(jur.)-dimittend har 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 juridiske problemer ved kombineret og integreret anvendelse af økonomisk og juridisk viden, data, 

resultater og forståelse for samfundsforandringer.  

▪ Videnskabsteoretisk indsigt i fagområderne jura og økonomi, som forudsætning for refleksion over muligheder 

og begrænsninger for en integreret tværfaglig løsning af praktiske, virksomhedsrelevante/myndigheds-

orienterede problem. 

▪ Generel indsigt og evne til fremtidig faglig fordybelse i den for virksomheden, myndigheden eller 

organisationens relevante juridiske og økonomiske emner på et generelt og specifikt niveau med forståelse for, 

hvordan de økonomiske og juridiske betingelser påvirker måden, hvorpå markeder, lovgivning, 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 bygge bro mellem faglig forskellighed.  

▪ Evnen til at løse konkrete økonomiske og erhvervsjuridiske problemer ved kombineret anvendelse af 

økonomisk og juridisk viden. En HA(jur.)-dimittend kan, i forhold til et virksomheds-, myndigheds- og eller 

organisationsrelateret problem, gennem et tværfagligt, 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.  

Kompetenceprofil 
HA(jur.) 



 

Indhold, faglighed og struktur på HA(jur.) 

HA(jur.)-uddannelsen bygger på et monofagligt perspektiv af grundfærdigheder inden for jura og økonomi, på 

integrerede fag og på projektarbejder med udgangspunkt i et problemorienteret virksomheds perspektiv. Der er 3 

store integrerede projekter på HA(jur.), der alle har til formål, at opøve bachelorens evne til fordybning af pensum 

og løsning af konkrete økonomiske og juridiske problemer gennem en integreret anvendelse af økonomisk og 

juridisk teori.  

 

HA(jur.)-uddannelsen vægter økonomi og jura lige meget i såvel fagelementer som i projektarbejde, men også 

vægter den faglige integration for at optimere og effektivere løsninger på komplicerede problemer.  

 

Uddannelsens første to år er orienteret mod de grundlæggende juridiske og økonomiske færdigheder inden for 

matematik, juridisk metode, aftaleret, køberet, erstatningsret, mikroøkonomi, makroøkonomi, organisationsteori, 

afsætningsøkonomi, finansiering, regnskab, EU-ret, selskabsret, kreditret, industriøkonomi, spilteori og 

konkurrenceret.  

 

På uddannelsens tredje år åbnes der op for en specialisering inden for juridisk og økonomisk videnskabsteori, det 

indre marked, klima, udbud, ansættelse, opstart af virksomhed, international handel, retsøkonomi og skatteret. 

Uddannelsen afsluttes med bachelorprojekt, inden for et valgfrit emne i et eller flere fag på uddannelsen. 

Bachelorprojektet er problemorienteret og forholder sig til et relevant samfunds/virksomhedsproblem inden for 

privat- eller offentlig ret på det danske eller det indre marked og ud fra en økonomisk vinkel. 

 

Indflydelse på samfundet som HA(jur.) 

En HA(jur.)-bachelor kan tage ansvar for samfundsrelaterede problemer i et markedsperspektiv. En HA(jur.)-

dimittend arbejder selvstændigt og sammen med andre faggrupper og kan bidrage med juridisk, økonomisk og 

integreret viden i virksomhedens eller offentlige myndigheder eller andre typer af organisationers 

beslutningstagen. En HA(jur.) styrker virksomhedens/myndighedens interne og eksterne beslutningsprocesser, i 

alle brancher og dele af samfundet, ud fra en høj grad af faglighed og ansvarlighed samt bidrager med at skabe 

bedre resultater ud fra et integreret juridisk og økonomisk perspektiv. 


