Juridiska fakulteten

JFVA02, Juridik: Affärsjuridik, 15 högskolepoäng
Business Law, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetens nämnd för utbildningen på grundoch avancerad nivå 2011-05-20 och senast reviderad 2011-05-20. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2012-01-16, vårterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Huvudområde

Fördjupning

Europeisk handelsrätt

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Syfte är att lyfta fram den juridik som kan vara av betydelse ur ett affärsjuridiskt
perspektiv. Fokus ligger på att kursdeltagaren ska erhålla förmåga att identifiera
juridiska problem samt lösa enklare sådana. Kursen har även som syfte att
kursdeltagaren ska träna muntlig och skriftlig framställning inom rättsliga områden.
Kunskap och förståelse
För godkänd examination ska kursdeltagaren kunna visa
1.
grundläggande kunskap om den svenska rättsordningen och förhållandet
mellan svensk rätt
och internationell rätt, inklusive EU-rätt,
2.
grundläggande kunskap om rättskällorna och visa förståelse för hur dessa källor
används vid lösningen
av juridiska problem,
3.
grundläggande kunskap om centrala regler inom följande rättsområden:
avtalsrätt, köprätt, krediträtt,
arbetsrätt, associationsrätt, immaterialrätt, obeståndsrätt, konkurrensrätt och
marknadsföringsrätt
Färdighet och förmåga
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För godkänd examination ska kursdeltagaren kunna visa
4.
visa förmåga att identifiera det eller de av ovan angivna rättsområden som en
given problemställning
hänför sig till
5.
visa grundläggande förmåga att såväl skriftligt som muntligt identifiera,
formulera och lösa enklare
juridiska problem inom vart och ett av ovan nämnda områden genom
användande av olika rättskällor
6.
visa förmåga att inom givna tidsramar självständigt planera och genomföra
uppgifter på en
grundläggande nivå.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd examination ska kursdeltagaren visa förmåga att
7.
identifiera hur den rättsliga regleringen som behandlas under kursen samverkar
med ekonomiska,
politiska och sociala faktorer i samhället
8.
identifiera situationer inom det rättsliga området som kursen behandlar där
internationella perspektiv
kan framträda.

Kursens innehåll
Kursen inleds med grundläggande genomgång av rättsordningen, juridisk metod,
rättskällorna samt förhållandet mellan svensk rätt och internationell rätt, inklusive EUrätt. Därefter behandlas de grundläggande rättsreglerna inom avtalsrätten, köprätten,
krediträtt, arbetsrätt, associationsrätt, konkurrensrätt, marknadsföringsrätt,
immaterialrätt och obeståndsrätt.

Kursens genomförande
Kursmålen uppnås dels genom kursdeltagarens aktiva deltagande i undervisningen,
dels genom kursdeltagarens självständiga studier av kurslitteraturen.
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar. Att följa
undervisningen är frivilligt, men kursdeltagaren rekommenderas att aktivt ta del i de
olika undervisningsformerna.
Under kursens gång skall kursdeltagaren självständigt genomföra fyra
inlämningsuppgifter. Uppgifterna rättas och kommenteras individuellt.
Inlämningsuppgifterna utgör en del av examinationen och svaret ska i enlighet
därmed vara ett resultat av kursdeltagarens egna ansträngningar. Godkända resultat
på samtliga inlämningsuppgifter är en förutsättning för deltagande i den skriftliga
sluttentamen (se nedan under examination).
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Kursens examination
Examination av kursen innefattar dels författande av fyra (4) stycken obligatoriska
inlämningsuppgifter, dels en skriftlig salstentamen. Godkänt resultat på
inlämningsuppgifterna motsvarar 1,5 hp vardera och godkänt resultat på den
skriftliga tentamen motsvarar 9 hp. För att få delta i den skriftliga sluttentamen i
kursen krävs godkänt resultat avseende samtliga inlämningsuppgifter.
I samband med kursen erbjuds tre tentamenstillfällen; ordinarie tentamen,
omtentamen och uppsamlingstentamen. Inom ett år efter kursens slut erbjuds minst
två ytterligare tentamenstillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds
kursdeltagaren ytterligare tentamenstillfällen men i enlighet med då gällande
kursplan.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Till grund för betyget ligger uppnått resultat vid den skriftliga salstentamen.
Betygskriterier för inlämningsuppgifterna (lärandemål 1-6)
Kursdeltagaren ska ha identifierat de tydligast framträdande juridiska
frågeställningarna i förekommande uppgift och tillämpat adekvata rättsregler i
godtagbar utsträckning. Kursdeltagaren ska ha motiverat godtagbart flertalet av
genomförda ställningstaganden med resonemang och argument som är rättsligt
relevanta.
Betygskriterier för kursen (lärandemål 1-6)
VG
• Kursdeltagaren identifierar till klart övervägande del de juridiska
frågeställningarna i förekommande situationer och tillämpar adekvata rättsregler
korrekt.
• Kursdeltagaren motiverar genomförda ställningstaganden väl och resonerar
korrekt med rättsligt relevanta argument.
G
• Kursdeltagaren identifierar de tydligast framträdande juridiska frågeställningarna i
förekommande situationer och tillämpar adekvata rättsregler i godtagbar
utsträckning.
• Kursdeltagaren motiverar godtagbart flertalet av genomförda ställningstaganden
med resonemang och argument som är rättsligt relevanta
U
• Studenten uppnår inte samtliga betygskriterier för betyget G
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Förkunskapskrav
Särskild behörighet enligt följande:
Samhällskunskap A el etapp 2 el 2 åk SvenskaB/Svenska 2 B el etapp 3 el 3 åk HSENT
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Prov/moment för kursen JFVA02, Juridik: Affärsjuridik
Gäller från V12
1101 Inlämningsuppgift 1, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1102 Inlämningsuppgift 2, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1103 Inlämningsuppgift 3, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1104 Inlämningsuppgift 4, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1105 Sluttentamen, 9,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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