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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 Handelrätt, Affärsjuridik

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen ingår i vissa utbildningsprogram och kan läsas som fristående kurs. I kursen behandlas svensk
förmögenhetsrätt, med andra ord de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och effekterna av sådana
transaktioner i olika riktningar. Här ingår olika typer av avtalsförhållanden, såsom företagsöverlåtelse,
kreditavtal och borgensavtal, bolagsrätt och annan associationsrätt, kreditsäkerhetsrätt och förmånsrätt.
Utöver förmögenhetsrätten omfattar kursen insolvensrätt (konkurs, utmätning m.m.) samt straffrätt vad gäller
brott mot borgenärer.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
-utnyttja centrala rättskällor,
-använda juridisk metod och terminologi,
-förklara rättsordningens funktioner som konfliktlösare, och
-identifiera, presentera och lösa juridiska problem inom kursens sakområde.
Undervisning

Kurstiden är 10 veckor. Undervisningen består av en föreläsningsserie jämte undervisning i grupper om cirka
30 studenter. Undervisningen är i huvudsak obligatorisk i enlighet med vad som närmare anges i
kursinformationen.
Vid ett seminarietillfälle ska varje student redovisa en anvisad uppgift.
Kunskapskontroll och examination
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Examinationen är uppdelad på två moment. Det första momentet är den ovannämnda seminarieuppgiften. Det
andra momentet är en traditionell skriftlig tentamen.
Fullgörande av obligatoriska moment såsom närvaro vid seminarier och genomförande av seminarieuppgift
utgör krav för att bli godkänd på tentamen.
För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål för kursen är uppfyllda.
Den som underkänts på ordinarie tentamenstillfälle 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.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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