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Beslut

Fastställd av Juridiska fakultetens utbildningsutskott (del) 2011-02-25. Ändrad genom beslut av Juridiska
fakultetens utbildningsutskott (del) 2014-03-11 och (del) 2017-09-14.
Teknisk revidering av Studentavdelningen 2019-05-02.
Reviderad av institutionsstyrelsen vid Juridiska institutionen (del) 2021-01-27 och 2021-06-22.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Tillträde till kursen har studerande som uppfyller det generella kravet för tillträde till specialkurser genom
godkända tentamina på obligatoriska kurser om minst 150 högskolepoäng inom juristprogrammet.
Kursens uppläggning
Provkod
0100

Benämning
Finansmarknad och kredit

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Specialkursen Finansmarknad och kredit är en valbar kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie
kandidatexamen i rättsvetenskap vid Stockholms universitet.
Kursen innehåller följande delmoment:
1.Regleringen av finansmarknaderna: Lagen om bank- och finansrörelse med anslutande lagstiftning
(inlåningsverksamhet, kapitaltäckning, penningtvätt, insättningsgaranti). Lagen om värdepappersmarknaden
(MiFID).
2.Aktörerna på finansmarknaderna: Banker och försäkringsbolag. Olika slags banker.
Konkurrensförhållanden. Andra finansiella institut. Ratinginstitut.
3.Övervakande organ: Riksbanken resp. Finansinspektionen. Internationellt ECB, EU Kommissionen, EBRD,
IMF, Världsbanken, BIS.
4.Olika transaktionstyper: Utgångspunkt för kreditgivning (kreditprövning), skuldebrevsrätt, avtalsrätt,
låneavtal av olika slag (checkräkningskredit, projektfinansiering, syndikerade lån, säkerställda obligationer
etc.). Leasing och factoring.
5.Säkerhetsfrågor: Borgen och bankgarantier, separationsrätter och förmånsrätter.
6.Insolvens och IP-rättsliga frågor: Borgenärs- respektive gäldenärsrollen i konkurs. Internationell
insolvenshantering.
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Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
– visa fördjupad kunskap i och förståelse för gällande rättsregler och rättsprinciper inom de delar av
förmögenhetsrätten som är relevanta för finansmarknaderna och inom den närings- och offentligrättsliga
finansmarknadsrätten.
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
– visa fördjupad förmåga att tillämpa gällande rättsregler och rättsprinciper på juridiska fråge- och
problemställningar inom de nämnda områdena, samt
- formulera en självständig, systematisk och kritisk juridisk analys av rättsliga problemställningar med
utgångspunkt i gällande rättsregler och rättsprinciper inom de nämnda områdena.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
– självständigt och kritiskt bedöma den juridiska argumentationen samt bedöma/pröva tänkbara juridiska
lösningar med utgångspunkt i gällande rättsregler och rättsprinciper inom de nämnda områdena.
Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppövningar, ett caseseminarium och ett projektarbete.
Deltagande i caseseminariet och projektarbetet är obligatoriskt medan övrig undervisning är frivillig.
Deltagande vid undervisningen är viktig för studentens rätta förståelse
Kunskapskontroll och examination

Examination sker genom hemtentamen efter ungefär halva kurstiden (c:a 5 veckor) samt bedömning och
betygssättning av caseseminarium och projektarbete. Varje student bedöms individuellt för sin prestation
inom caseseminariet respektive projektarbetet.
En för sent inlämnad examinationsuppgift (projektarbetet resp. hemtentamen) rättas inte.
Dispens kan inte ges från deltagandekravet avseende caseseminariet eller projektarbetet.
Examinationsmomenten projektarbete och hemtentamen väger lika tungt (50/50) och räknas samman till en
gemensam poängsumma. Som betyg används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm
godkänd (BA), Godkänd (B) eller Underkänd (U). Av kursbeskrivningen framgår max.poängen för varje
examinerande moment, samt minimipoäng för respektive moment som måste uppnås för att bli godkänd på
kursen. Betygssättning sker först sedan båda examinationsmomenten genomförts med minst godkänt
resultat.
Tillåtna hjälpmedel vid tentamen och betygskriterier specificeras i kursbeskrivningen.
Student som underkänts vid ordinarie examination bereds tillfälle till ny examination. Den som fått godkänt
betyg har inte rätt att genomgå ny examination för högre betyg. Student som underkänts två gånger av samma
examinator har rätt att kräva annan examinator vid ytterligare försök. Det gäller dock inte om särskilda skäl
talar emot att en annan examinator ska utses.
För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål för kursen är uppfyllda.
Som slutligt betyg på kursen används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm
godkänd (BA), Godkänd (B) eller Underkänd (U).
Student som begär det har rätt att få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala. Begäran ska
framställas av studenten före examinationstillfället på så sätt som fastställs av Juridiska institutionen. Betyget
enligt den sjugradiga betygsskalan gäller i sådant fall istället för det ordinarie betyget. Som godkänt betyg
enligt den sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A (Utmärkt), B (Mycket bra), C (Bra), D
(Tillfredsställande) eller E (Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt otillräckligt).
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.
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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 2022-01-17.
Kurslitteratur

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