Kursplan
Fakultetsnämnden för ekonomi och design
Ekonomihögskolan
1RV900 Handelsrättslig grundkurs, 15 högskolepoäng
Commercial Law 1, 15 credits
Huvudområde
Rättsvetenskap
Ämnesgrupp
Juridik och rättsvetenskap
Nivå
Grundnivå
Fördjupning
G1N
Fastställande
Fastställd av institutionsstyrelsen vid Ekonomihögskolan 20090702
Senast reviderad 20111209. Reviderad pga översättning till engelska
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2012
Förkunskaper
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Förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
l
l
l

l
l

redogöra för huvuddragen i det svenska rättssystemet
finna och analysera för kursen relevant rättsligt material
identifiera det eller de av följande rättsområden som en given problemställning
hänför sig till: avtalsrätt, köprätt,fordringsrätt, skadeståndsrätt, associationsrätt,
arbetsrätt och familjerätt
kunna lösa enklare juridiska problemställningar inom ovan nämnda rättsområden
muntligt och/eller skriftligt – konstruera och presentera rättsliga frågeställningar
och problemlösningar

Innehåll
Kursen inleds med en översikt av det svenska rättssystemets uppbyggnad och en
genomgång av grundläggande juridisk metod samt grundläggande EUrätt. Därefter
innehåller kursen en grundläggande genomgång av avtalsrätt,köprätt, skadeståndsrätt
arbetsrätt, associationsrätt, fordringsrätt och familjerätt. De studerande får också
handledning i informationssökning såvitt avser rättsligt källmaterial.

Undervisningsformer
Undervisning tillhandahålls huvudsakligen genom multimediaföreläsningar som är
tillgängliga över Internet för vart och ett av de rättsområden som räknas upp vid de
förväntade läranderesultaten.
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Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examination sker genom godkänt resultat på de fem (5) obligatoriska
inlämningsuppgifterna samt genom godkänt resultat på den skriftliga salstentamen (6 hp)
i samband med kursens slut.
Inlämningsuppgifterna är så fördelade att fyra (4) motsvarar 1,5 hp vardera och en (1)
inlämningsuppgift motsvarar 3 hp. För att få deltaga i kursens skriftliga sluttentamen
krävs godkänt resultat på inlämningsuppgifterna.
För kursen som helhet ges något av betygen: väl godkänd (80% 100%), godkänd (60%
79%), underkänd (0%59%) samt AF enligt ECTS betygsskala. Grunden för betyg
avgörs av hur väl studenten har uppfyllt de förväntade studieresultaten.
För studerande, som ej blivit godkända vid ordinarie tentamenstillfälle, erbjuds möjlighet
till omtentamen i regel 58 veckor efter ordinarie provtillfälle. Vid skriftlig tentamen ges
totalt minst fem tillfällen per delkurs att tentera för den kursplan till vilken studenten
antagits. Vanligtvis ges 3 tillfällen per läsår.

Kursvärdering
En skriftlig kursvärdering genomförs och sammanställs i en rapport, vilken arkiveras vid
institutionen. Resultatet och eventuellt vidtagna åtgärder kommuniceras med
kursansvarig och presenteras för studenterna vid nästa kurstillfälle eller på annat sätt
som kursansvarig finner lämpligt. Andra typer av kursutvärderingar, exempelvis löpande
under kursens gång eller samtal med studenterna förekommer och uppmuntras i syfte att
säkerställa kontinuerlig kvalitetsutveckling.
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