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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Institutionen för handelsrätt 2014-
09-10 och senast reviderad 2022-06-08. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2022-08-29, höstterminen 2022.

 

Allmänna uppgifter
 
Huvudområde är handelsrätt. 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 visar förmåga att: 

 

Kunskap och förståelse
– tillägna sig fördjupad kunskap i svensk och internationell avtalsrätt, i avtalstolkning
och tvistlösning samt förståelse för kontraktet som såväl en transaktion som en
relation för att skapa värde, allt utifrån ett beslutsfattarperspektiv 

 

Färdighet och förmåga
– skapa och fördela värde genom förhandling 
– välja lämplig avtalslösning för olika slags transaktioner och relationer 
– formulera avtalstexter 
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– tolka avtal 
– presentera och argumentera för olika avtalslösningar 
– kunna avgöra vad som är optimalt tvistlösningsförfarande i olika situationer. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
– kunna tänka kritiskt med avseende på avtalsrätten och dess grundläggande läror,
bl.a. om avtalet som instrument för att skapa balans och rättvisa mellan olika
intressen 
– kunna lägga såväl ett ekonomiskt som ett etiskt perspektiv på avtalsrätten och
kontraktet som en bindningsform mellan parter. 

 

Kursens innehåll
 
Kursen behandlar kontraktsrätten utifrån ett parts- och beslutsfattarperspektiv.
Kursen inleds med en genomgång av kontraktsrätten, även ur ett internationellt
perspektiv. Därefter följer obligatoriska moment bestående av förhandlingsträning
och avtalsskrivning. Sedan följer ett moment där olika avtalstyper behandlas, bl.a.
genom att studenterna själva i grupp får arbeta fram avtalsförslag och därefter
diskutera dessa med läraren och övriga studenter. Ett avslutande avsnitt ägnas åt
tvistlösning, vari även ingår s.k. alternativ tvistlösning. 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen utgörs av föreläsningar, förhandlingsövningar där studenten förväntas
aktivt delta i rollspel samt icke lärarledda moment för avtalsskrivning i grupp. Vissa
moment leds av praktiker med särskild erfarenhet av de kontraktsfrågor som
diskuteras. Varje deltagare kommer att under kursen få göra olika skriftliga uppgifter
och muntliga presentationer. 
All undervisning är obligatorisk och en förutsättning för att få delta i tentamen. 

 

Kursens examination
 
Examination sker genom aktivt deltagande i kursen, avtalsskrivning och en skriftlig
tentamen vid kursens slut. 
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. 

 
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.
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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 , HARA71 Kommersiella avtal och köp samt
ytterligare 15 hp i handelsrätt inkluderat uppsats på 31-60 poängsnivå är
förkunskapskrav. 

 

Övrigt
 
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 HARG03, Handelsrätt: Kommersiell avtalsrätt och

förhandling
 

Gäller från H11

 
1101   Kommersiell avtalsrätt och förhandling, 15,0 hp
            Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
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