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Beslut

Fastställd av Juridiska fakultetens utbildningsutskott (del) 2008-08-18
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För tillträde till undervisning och examination fordras att den studerande har genomgått Juridisk
översiktskurs, 15 hp.
Kursens uppläggning
Provkod
MOM1

Benämning
Grundkurs i Handelsrätt, Associationsrätt

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen läses som fristående kurs. Kursen är i första hand inriktad på centrala delar av aktiebolagsrätten ur
svenskt och internationellt perspektiv, men även övrig bolagsrätt och föreningsrätt ingår. Vidare ingår
relevanta rättskällor samt användning av juridisk metod vid lösning av associationsrättliga problem.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- använda juridisk metod för att definiera, analysera och förklara associationsrättsliga problem,
- söka och utvärdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen och kommunicera inom ämnesområdet även med lekmän, och
- tillämpa föredragnings- och argumentationsteknik vid muntliga framställningar.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarieövningar och rollspel.
Närvaro vid fyra av fem seminarieövningar är obligatorisk.
Seminarierna måste vara fullgjorda före tentamen och varje studerande skall enligt anvisningarna till
seminarieövningarna fullgöra vissa uppgifter.
Kursen avslutas med ett sammanfattande rollspel där de studerande i handling skall visa i vad mån de har
tillgodogjort sig kunskaperna och kan utnyttja dessa i praktiken.
Kunskapskontroll och examination

Examination sker med ett skriftligt prov (tentamen) vid kursens slut. Fullgörande av obligatoriska moment
såsom närvaro vid seminarier samt genomförande av seminarieuppgift och obligatoriskt rollspel utgör krav
för godkänd tentamen. För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga mål för kursen är uppfyllda.
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Den skriftliga tentamen äger rum omkring en vecka efter sista undervisningstillfället. Student som underkänts
vid denna tentamen bereds tillfälle till omtentamen. Den som underkänts två gånger av samma examinator har
rätt att kräva annan examinator vid ytterligare försök.
Som godkända betyg används något av vitsorden A, B, C, D eller E. Underkända betyg är Fx och F.
Övrigt

Ikraftträdande
Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 juli 2008.
Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs av Juridiska fakultetens utbildningsutskott.
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