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Fagbeskrivelse for kandidatafhandling på cand.merc.(jur.)
 
Kvalifikationsbeskrivelse 
Formålet med kandidatafhandlingen er at give den studerende lejlighed til at dokumentere 
selvstændig evne til at arbejde med et fagligt afgrænset emne, herunder at dokumentere færdigheder 
i at anvende videnskabelige teorier og metoder.  

 
Indhold 
Kandidatafhandlingen skal angå et emne, som er konstituerende for den faglige kompetence og 
identitet i kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi – erhvervsret og skal omhandle 
problemstillinger, der dækker elementer fra såvel det erhvervsjuridiske som det 
erhvervsøkonomiske fagområde. 
 
Kandidatafhandlingen skrives af én studerende. Såfremt emnet for afhandlingen tillader det kan 
Juridisk Institut godkende, at to studerende skriver sammen. Hvis der er to forfattere har hver 
forfatter ret til at individualisere sit bidrag.  
 
Forinden tilmelding af kandidatafhandlingen skal den studerende udarbejde en opgaveformulering 
samt en plan for opgaveprocessen, som skal godkendes af vejleder. Opgaveformuleringen skal bestå 
af  

- foreløbig titel 
- foreløbig problemformulering 
- oplæg til teori/metode 
- eventuel beskrivelse af datagrundlag 
- foreløbig disposition 
- foreløbig litteraturliste   

 
Afhandlingen omfang er fastsat til ca. 60 normalsider + bilag for individuelle afhandlinger og ca. 90 
normalsider + bilag for afhandlinger udarbejdet af 2 studerende. Såfremt særlige forhold gør sig 
gældende, kan vejleder godkende, at det maksimale timetal øges til 70 henholdsvis 100 normalsider 
+ bilag.  
 
En normalside er defineret som 2200 tegn ekskl. blanktegn men inklusive al tekst herunder evt. 
småtryk. 
 
Afhandlingen skal indeholde et resumé affattet på engelsk på 1 – 2 sider. Resuméet indgår i 
helhedsvurderingen af afhandlingen. 
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Underviser(e) 
Vejleder udpeges af Juridisk Institut. Såfremt vejleder ikke kan dække både det juridiske og det 
erhvervsøkonomiske fagområde, er der mulighed for at få tilknyttet to vejledere. 
 
EKSAMEN 
Eksamensform: Hjemmeopgave med mundtligt forsvar 
Kandidatafhandlingen bedømmes efter 7-trinsskalaen af vejleder og en ekstern censor på grundlag 
af den skriftlige besvarelse og det mundtlige forsvar. 
 
Censur: Ekstern censur 
 
Bedømmelse: 7-trinsskalaen 
 
Bemærkninger til eksamensform 
Kandidatafhandlingen skrives af én studerende. Såfremt emnet for afhandlingen gør det nødvendigt, 
kan Juridisk Institut give tilladelse til, at to studerende skriver sammen. Hvis der er to forfattere har 
hver forfatter ret til at individualisere sit bidrag.  
 

Vurderingskriterier for målopfyldelse (ved karakteren 02 og 12) 
Karakteren 12 gives, når den studerende – med kun få uvæsentlige mangler eller utilstrækkeligheder 
– demonstrerer fremragende evne til 

• at angive en klar og præcis problemformulering af et emne som er relevant for uddannelsen, 
og som giver plads til selvstændige analyser, teoretiseringer og refleksioner 

• klart at definere relevante, anvendte begreber 
• at disponere afhandlingen i en logisk og hensigtsmæssig rækkefølge med en klar rød tråd fra 

problemformulering til analysen og videre til en konklusion, og hvor hovedvægten er lagt på 
de dele af analysen, der er afgørende for at besvare problemformuleringen 

• at afgrænse afhandlingen således, at afhandlingens analyser og diskussioner er relevante og 
nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen.  

• at begrunde, hvad der er med, og hvad der ikke er med i afhandlingen, vedrørende emner, 
teorier, metoder og empiri 

• at anvende fagområdets definitioner, begreber, teorier og metoder på en relevant måde 
• at inddrage relevant litteratur på området og dokumentere anvendelse af argumenter, 

tolkninger, beskrivelser og data fra andre kilder ved nøjagtige kildehenvisninger 
• klart og præcist at analysere den opstillede problemformulering 
• at komme med klare konklusioner, der er dokumenteret og underbygget ved de teorier og 

metoder analysen indeholder 
• at formulere afhandlingen på et korrekt, klart og flydende sprog 

 

Karakteren 02 gives, når den studerende med den minimalt acceptable grad af opfyldelse af 
kandidatafhandlingens mål er i stand til 

• at angive en problemformulering af et emne, som er konstituerende for uddannelsen, på 
usikker vis 

• at definere relevante, anvendte begreber 



3 
 

• at disponere afhandlingen i en rækkefølge med en uklar rød tråd 
• at afgrænse afhandlingen usikkert således, at afhandlingens analyser og diskussioner ikke 

alle er relevante, nødvendige eller dækkende for at kunne besvare problemformuleringen.  
• usikkert at begrunde, hvad der er med, og hvad der ikke er med i afhandlingen, vedrørende 

emner, teorier, metoder og empiri 
• at anvende fagområdets definitioner, begreber, teorier og metoder på en usikker måde 
• at inddrage af litteratur på området og dokumentere anvendelse af argumenter, tolkninger, 

beskrivelser og data fra andre kilder ved kildehenvisninger 
• usikkert at analysere den opstillede problemformulering 
• at komme med konklusioner, der er tilstrækkeligt dokumenterede og underbyggede ved de 

teorier og metoder analysen indeholder 
•  at formulere afhandlingen på et korrekt, klart og flydende sprog 

 


