Kursplan
för kurs på avancerad nivå
EU Banking and Financial Integration Law
EU Banking and Financial Integration Law

15.0 Högskolepoäng
15.0 ECTS credits

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Ändrad:
Institution

JU90BB
HT 2019
2011-04-08
2016-03-08
Juridiska institutionen

Ämne
Fördjupning:

Juridik och rättsvetenskap
A1N - Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Beslut
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institutionens utbildningsutskott (del) 2016-03-08.
Teknisk revidering av Studentavdelningen 2019-05-09.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

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

Benämning
EU Banking and Financial Integration Law

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen är uppdelad i tre skilda föreläsningsdelar. Den första delen ägnas en grundlig genomgång av
gemenskapsrätten angående pengar. Förutom en presentation av regelverket för växlings- och
investeringskontroll behandlas problemen med beskattning av gränsöverskridande kapitalinkomster och
gränsöverskridande finansiell brottslighet såsom illegal penningtvätt. Den andra delen av föreläsningarna
behandlar lagstiftningen rörande integreringen av bank-, försäkrings- och investeringstjänster. Här tas även
upp tidigare rättsutveckling, dagens rättsläge och planer för framtiden för dessa delar av den finansiella
marknaden. Belysning sker också av EG-rätten för konsumentskydd och konkurrens ifråga om finansiella
tjänster. Den tredje delen av föreläsningsserien inriktas särskilt på Maastrichtreglerna för upprättandet av den
ekonomiska monetära unionen.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- visa kunskaper för att hantera alla delar av rättsliga frågor inom EU:s finansiella marknad,
- identifiera svåra frågeställningar och tillämpa relevanta (rätts) regler på olika områden av den finansiella
marknaden,
- genomföra rättsliga undersökningar, presentera resultaten både skriftligen och muntligen.
Undervisning

Kursen omfattar 10 veckor. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studier av rättsfall.
Studenterna kommer också att undervisas i hur man tränger in i rättsliga frågor inom den finansiella
marknaden och få ta del av alla rättsliga instrument som styr den. Typen, omfattningen och tillämpningen av
Sidan 1/2

rättsreglerna kommer att kritiskt presenteras av experter som är specialister på olika delar av den finansiella
marknaden.
Kunskapskontroll och examination

Studenternas kunskaper kommer att fastställas genom flera slags bedömningar under kursens gång.
Bedömningarna avser ett deltagande i grupparbete, ett självständigt lösande av en särskild uppgift och
slutligen ett skriftligt tentamensprov. Grupparbetet sker i form av ett seminarium och den särskilda uppgiften i
en egenhändigt författad uppsats.
För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål är uppfyllda. Student som underkänts vid den
ordinarie tentamen bereds tillfälle till omtentamen.
Som godkända betyg används något av vitsorden A, B, C, D eller E. Underkända betyg är Fx och F.
Övrigt

Student som har antagits till magisterprogrammet i Europeisk ekonomisk rätt vid Juridiska institutionen,
Stockholms universitet och som har räknat in kursen i en tidigare examen har inte rätt att tillgodoräkna sig
kursen inom ramen för magisterutbildningen.
Ikraftträdande
Dessa bestämmelser träder i kraft den 29 augusti 2016.
Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställes av Juridiska fakultetens utbildningsutskott.
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