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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För tillträde till undervisning och examination fordras att den studerande uppfyller det generella kravet för
tillträde till specialkurser om godkända examina på obligatoriska kurser inom juristprogrammet om minst 150
hp. Som särskilt förkunskapskrav krävs det att den studerande har avlagt godkända tentamina i civilrätt 1, 2,
3, och 4 samt i associationsrätt och företagsekonomi.
Kursens uppläggning
Provkod
0100

Benämning
Bolagsrätt

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursens övergripande syfte är att ge den studerande fördjupade kunskaper och färdigheter inom den del av
associationsrätten som berör aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag (i det följande
bolagsrätt) jämte EU:s bolagsrätt. Kursen behandlar även i utvalda delar aktiebolagsrätten ur ett internationellt
perspektiv. Vidare innehåller kursen moment av rättsekonomi, lagstiftningslära och rättspolitik samt är
präglad av ett kritiskt förhållningssätt på både makro- och mikronivå.
Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
– visa väsentligt fördjupad kunskap i och förståelse för bolagsrättsliga frågeställningar och alternativa
lösningar,
– visa väsentligt fördjupad kunskap om bolagsrättens vetenskapliga grund i såväl rättsligt som ekonomiskt
avseende, och
– ha väsentligt fördjupad kunskap om bolagsrättens roll nationellt och internationellt samt insikter i hur
bolagsrättsliga frågeställningar löses i vissa utländska rättsordningar jämte European Model Companies Act
(EMCA) samt väsentligt fördjupad kunskap i EU:s bolagsrätt, och
- ha insikt i rättsekonomins betydelse för bolagsrätten ävensom olika lagtekniska lösningars konsekvenser för
bl.a. investerare och borgenärer samt ytterst samhällsekonomin.
Färdighet och förmåga
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Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
– visa väsentligen fördjupad förmåga att med hjälp av olika rättsliga metoder tillämpa och tolka
bolagsrättsliga regler samt bedöma bolagsrättsliga problem,
– visa väsentligen fördjupad förmåga att med hjälpa av olika rättsliga metoder systematiskt, kritiskt och
självständigt identifiera, formulera och analysera bolagsrättsliga frågeställningar, och
- visa fördjupad förmåga att analysera konsekvenserna av olika lagtekniska lösningar på makro- och
mikronivå samt utvärdera dem.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
– självständigt kritiskt ifrågasätta, analysera, utvärdera och presentera alternativa synsätt och lösningar inom
bolagsrätten och bedöma de samhälleliga effekterna.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och ett bolagsstämmospel. Deltagande vid vissa i förväg
vid kursstart angivna seminarier jämte bolagsstämmospelet är obligatoriskt. Dispens från närvarokravet vid
seminarier kan meddelas vid laga förfall. Studenten ska då fullgöra en pedagogiskt likvärdig uppgift som
kompensation för frånvaron.
Kunskapskontroll och examination

Examinationen består av två delar, dels författandet av en promemoria om max 6 poäng (20 % av betyget) och
dels en salstenta om max 24 poäng. (80 % av betyget). Totalt kan max 30 poäng erhållas. Slutbetyget är en
sammanvägning av poängen från promemorian och tentan. Observera att poängen från promemorian inte kan
användas för att nå upp till godkändgränsen på tentamen, dvs studenten måste nå upp till godkändgränsen på
tentamen för att bli godkänd på kursen. För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål för
kursen är uppfyllda.
Student som underkänts vid ordinarie tentamen bereds tillfälle till omtentamen.
Som betyg används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (Ba), Godkänd
(B) eller Underkänd (U)
Den studerande som så begär har rätt att få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygskala. Begäran skall
framställas av den studerande före examinationstillfället på sätt som fastställes av Juridiska institutionen.
Betyg enlig den sjugradiga skalan ges i så fall i stället för det ordinarie betyget. Som godkända betyg enligt
den sjugradiga skalan används något av vitsorden A, B, C,D eller E. Underkända betyg är Fx och F.
En student med intyg om särskilt pedagogiskt stöd utfärdat av Stockholms universitet har möjlighet att få
anpassad examination.
Övrigt

Fullgjorda obligatorier gäller i två år. Det gäller även i fråga om student som avregistrerar sig från kursen
genom ett tidigt avbrott.
Det obligatoriekrav som gällde för tiden vid förstagångsregistreringen ska studenten fullfölja under en period
om två år. Efter två år ska obligatoriekravet enligt den senast reviderade kursplanen gälla.
Ikraftträdande
Dessa bestämmelser träder i kraft den 21 januari 2019.
Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs av prefekten. För information om kurslitteratur hänvisas till kursens hemsida och
undervisningsplan. Aktuell litteraturlista ska finnas tillgänglig senast två månader före kursstart.
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