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FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR 

NÄMND/NÄMNDER:

Förslagsställare  (Namn, funktion, Inst/Enhet)

FÖRSLAGET GÄLLER:

a) EXISTERANDE KURS (Ange kurskod och kursnamn)

b) NY KURS  (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod,  schemablocksplacering. Bifoga
utkast till kursplan.)

c) ÄNDRING I EXISTERANDE PROFIL/INRIKTNING (Ange Program  och Profil/Inriktning.
Bifoga beskrivning över vad förslaget går ut på.)

d ) NY PROFIL/INRIKTNING (Ange Program och Profilnamn. Bifoga utkast till
Profilbeskrivning.)

e) ÖVRIGT (Bifoga beskrivning över vad förslaget går ut på.)

PROGRAMNÄMNDENS BESKED:



FÖRSLAGET I DETALJ:



    
År : 2018   
    

Affärsrätt  6 hp  
/Civil and Commercial Law/  

För:   D   I   Ii   IT   U   Y    

 Prel. schemalagd tid: 36  Rek. självstudietid: 100  

Utbildningsområde: Juridik   Huvudområde: Övriga ämnen   Nivå (G1,G2,A): G1 

Mål:    
Efter avslutad kurs skall den studerande uppvisa  

• grundläggande kunskap om, samt visa förståelse av de olika rättskällorna och deras tillämpning inom ramen för de 
rättsområden som kursen omfattar.  

• grundläggande kunskap om och förståelse av centrala juridiska begrepp inom civilrätten, främst avseende 
förmögenhetsrätten.  

• grundläggande färdighet i lagtolkning  
• grundläggande förmåga i att lösa mindre komplicerade juridiska frågeställningar inom de rättsområden som kursen 

omfattar  
• förmåga att kritiskt reflektera över juridiska ställningstaganden inom de områden som kursen behandlar  
• förmåga att kunna avgöra när det är fråga om mer komplicerade juridiska frågeställningar som föranleder behov av 

juridisk expertis.  

 Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan) 
Grundkurs i Industriell ekonomi 

 Organisation:  
Undervisningen sker i form av föreläsningar och tillämpningsövningar. Obligatoriska inlämningsuppgifter kan förekomma.  

Kursinnehåll: 
Kursen behandlar centrala delar av förmögenhetsrätten. Inledningsvis studeras rättens uppbyggnad, de olika rättskällorna och 
hur rättsregler skapas och tillämpas. Därefter behandlas rättsregler som rör avtal i allmänhet såsom förutsättningarna för att få 
ingå avtal och andra bindande rättshandlingar, avtal genom mellanman samt avtals ogiltighet. Vidare studeras köp av varor 
och tjänster, främst mellan näringsidkare, men även mellan konsument och näringsidkare.  
 
Kursen innefattar även studium av reglerna kring dels fordringar, preskription och kreditsäkerheter, dels special- och 
generalexekution såsom utmätning respektive konkurs. Vidare studeras de olika företagandeformerna och förhållandet mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. Dessutom studeras immaterialrätt såsom varumärkesrätt, upphovsrätt och patenträtt samt 
marknadsrätt och företagshemligheter. Slutligen behandlas de allmänna reglerna kring skadeståndsansvar utanför 
avtalsförhållanden och straffrätt vad gäller ekonomiska brott. 
 Kurslitteratur:  
Fastställs senare  

 Examination: 
 Skriftlig tentamen (U,3,4,5) 6 hp   

 
Undervisningsspråk är Svenska.  
Institution: IEI.  
Studierektor: Christina Nordin 
Examinator: Christina Nordin 
Länk till kurshemsida på kursgivande institution 
Ansvarig programnämnd: IndEk&Logistik 

 
 


	Vem?: Christina Nordin, IEI
	Kurs: TEIE77 och TEIE95
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