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Teknisk revidering av Studentavdelningen 2019-05-03.
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. Som särskilt förkunskapskrav för
att få tentera kursen gäller att godkända tentamina skall ha avlagts i de obligatoriska kurserna i Civilrätt.
Kursen ges både som fristående kurs och som specialkurs inom juristprogrammet. Plats kan även ges till
sökande med betydande praktisk erfarenhet inom försäkringsrättsområdet.
Kursens uppläggning
Provkod
MOM1

Benämning
Försäkringsrätt

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen avser att analytiskt behandla och belysa försäkringsrätten. I kursen ingår en grundlig genomgång av
försäkringsrörelserätt, allmän försäkringsavtalsrätt och försäkringsförmedlarrätt. Därvidlag behandlas
utförligt tre viktiga försäkringsformer (egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring och livförsäkring) ur ett mer
villkorsorienterat perspektiv.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- visa fördjupad kunskap i och förståelse för den centrala försäkringsrätten,
- identifiera grundläggande försäkringsrättsliga frågeställningar och visa fördjupad förmåga att göra
kvalificerade bedömningar i det praktiska rättslivet förekommande situationer,
- tillämpa centrala försäkringsrättsliga regler samt visa fördjupad förmåga att använda olika tolknings och
tillämpningsmetoder på försäkringsrättsliga problem,
- visa förmåga till ett självständigt och kritiskt förhållningssätt gentemot den centrala
försäkringsrätten och dess villkorsdrivna utveckling,
- att i skrift redovisa resultat av analyser inom det försäkringsrättsliga området.
Undervisning

Kursen omfattar 10 veckor. Undervisningen sker i form av lektionsundervisning. All undervisning är
obligatorisk, om inte annat särskilt anges i kursinformationen.
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Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom författande av PM samt en skriftlig tentamen. Studerande som underkänts vid
ordinarie tentamen bereds tillfälle till omtentamen.
För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål är uppfyllda.
Som betyg används något av vitsorden A, B, C, D eller E. Underkända betyg är Fx och F.
Övrigt

Ikraftträdande
Denna kursplan träder i kraft den 29 augusti 2011.
Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställes av Juridiska fakultetens utbildningsutskott.
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