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Kursens uppläggning
Provkod
MOM1

Benämning
Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen inleds med en orientering om den svenska rättsordningens uppbyggnad och grundläggande rättskällor.
Tyngdpunkten ligger på en översikt av centrala civilrättsliga regler, såsom rättskapacitet, avtal, köp av lös egendom, fordringar, fastighetsrätt,
skadestånd, familjerättens ekonomiska regler, successionsrätt och arbetsrätt. Därutöver behandlas relativt
ingående associationsrätten. Vidare ingår en orientering om marknadsrätt, förvaltningsrätt, processrätt och EG-rätt.
Förväntade studieresultat

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

Kurstiden är 10 veckor för heltidsstudier respektive 20 veckor för halvtidsstudier. Undervisningen består av
en föreläsningsserie jämte undervisning i grupper om ca 30 studenter. Undervisningen är i huvudsak
obligatorisk i enlighet med vad som närmare anges i kursinformationen.
Kunskapskontroll och examination

Kursens mål examineras genom en skriftlig tentamen vid kursens slut. Godkännande på kursen kräver att alla
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kursmål uppnåtts.
Den som underkänts bereds tillfälle till omtentamen. Tentamen anordnas fyra gånger per läsår. Den som
underkänts två gånger av samma examinator har rätt att kräva annan examinator vid ytterligare försök.
Den skriftliga tentamen kan kompletteras med en särskild – frivillig – arbetsuppgift under kursens gång.
Utformningen av denna bestäms av respektive grupplärare, och resultatet sammanvägs med
skrivningsresultatet på sätt närmare anges i kursinformationen.
Som godkända betyg används något av vitsorden A, B, C, D eller E. Underkända betyg är Fx och F.
Övrigt

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med Juridisk introduktionskurs, 15 hp, eller liknande kurs.
Ikraftträdande
Dessa bestämmelser träder i kraft den 31 augusti 2015.
Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs av respektive kursföreståndare. För information om kurslitteratur hänvisas till
kursens webbplats. Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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