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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Institutionen för handelsrätt 2021-
03-03 och senast reviderad 2022-06-08. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2022-08-29, höstterminen 2022.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen kan ingå i ett flertal utbildningsprogram. Den kan även läsas som fristående
kurs.  
Undervisningsspråk: Svenska

Huvudområde Fördjupning

Handelsrätt G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

 

Kursens mål
 
Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som: 

 

Kunskap och förståelse
- har fördjupade kunskaper om centrala delar av förmögenhetsrätten med avtal och
köp ur ett företagsperspektiv som det bärande temat, 
- har kunskap om rättskällorna. 

 

Färdighet och förmåga
- kan identifiera, analysera och föreslå lösningar på rättsliga problem inom kursens
ram, 
- kan analysera och använda olika rättskällor, med tyngdpunkt på prejudikat, 

U2022/442



- kan skriva enklare text med juridiskt innehåll och muntligt presentera den. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- har tillägnat sig förståelse för hur den rättsliga regleringen samverkar med olika
ekonomiska, politiska och sociala faktorer i samhället, 
- kan identifiera företagets behov av ytterligare kunskap och kompetens. 

 

Kursens innehåll
 
Under kursen tematiseras de centrala handelsrättsliga områdena allmän avtalsrätt och
köprätt. Områdena innehåller en allmän dimension av betydelse för både
konsumenter och företag och kursen berör därför även många frågor av betydelse för
avtal och köp i stort. Fokus är på svensk rätt, men med inslag av internationell
reglering och soft-law. Ett särskilt avsnitt ägnas åt företags och organisationers
hållbarhetsarbete kopplat till avtal och köp. Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap
och förståelse för den rättsliga regleringen av avtal och köp i ett företagsperspektiv. I
nära anknytning till rättsområdena studeras den juridiska metoden och olika
rättskällor med särskilt fokus på språkets centrala betydelse inom juridiken.
Perspektivet är det handelsrättsliga där kunskapen om de rättsliga reglerna och andra
relevanta förutsättningar syftar till att ge nödvändigt underlag för medvetna och
rationella val mellan olika handlingsalternativ. 

 

Kursens genomförande
 
Kursens mål uppnås genom studentens aktiva deltagande i kursens olika moment och
genom självständiga studier av kurslitteraturen. 
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Obligatorisk närvaro gäller
för seminarierna. De obligatoriska tillfällena anges i schemat. Seminarierna, som utgör
en viktig del av undervisningen, bygger helt på studenternas aktiva deltagande och
förberedelse i basgrupper. Under kursens gång ska den studerande självständigt också
genomföra ett antal obligatoriska duggor. I kursen ingår även författandet av en
skriftlig uppgift, vilken utgör en del av examinationen. 

 

Kursens examination
 
Kursen examineras genom seminarier, duggor, författande av skriftlig uppgift och
skriftlig tentamen. Flera tentamenstillfällen anordnas under läsåret. För rätt att tentera
krävs godkänt resultat på samtliga duggor, godkänd skrivuppgift samt minst 75 %
aktivt deltagande vid seminarierna. Samtliga obligatoriska moment ska fullgöras
under en och samma kursomgång. 
Kompletteringsmöjlighet för obligatoriskt moment som krävs för att få tentera erbjuds
student som utan egen förskyllan, till exempel genom olycksfall, plötslig sjukdom eller
liknande händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Det antal
tillfällen som en student får genomföra tentamen för godkänt resultat på kursen är
begränsat till fem tillfällen. 
Lunds universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas
gentemot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller
plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad
tid. 
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Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
  
Vid Ekonomihögskolan tillämpas en målrelaterad betygsskala A-U med
bokstavsbeteckningarna A-E för godkända resultat och bokstavsbeteckningen U för
icke godkända resultat. 
A (Utmärkt) Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet 
B (Mycket bra) Ett mycket bra resultat som karakteriseras av mycket bra teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet. 
C (Bra) Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt djup, praktisk relevans,
analytisk förmåga samt självständighet. 
D (Tillfredsställande) Ett resultat som är tillfredsställande vad gäller teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet. 
E (Tillräckligt) Ett resultat som möter minimikraven vad gäller teoretiskt djup, praktisk
relevans, analytisk förmåga och självständighet, men inte mer. 
U (Otillräckligt/Underkänt) Ett resultat som är otillräckligt vad gäller teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet. 
För att få godkänt på en kurs måste studenten få betyg E eller högre. 

 

Förkunskapskrav
 
HARA40/HARA50 Juridisk översiktskurs eller motsvarande. 

 

Övrigt
 
Kursen överlappar till stor del med kursen HARA18 Företagsjuridik I och HARA15
Affärsjuridisk grundkurs, delkurs 2. Endast en av dessa kurser kan ingå i samma
examen. 
Övergångsbestämmelser 
Vid nedläggning av kursen kommer, inom tre terminer efter kursens nedläggning, att
erbjudas tre extra tillfällen för tentamina till studerande som inte uppnått godkänt
resultat. 
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Prov/moment för kursen HARA71, Handelsrätt: Kommersiella avtal och köp
 

Gäller från H21

 
2101   Tentamen, 15,0 hp
            Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
2102   Seminarier, 0,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2103   Duggor, 0,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2104   Skrivuppgift, 0,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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