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Kursens mål
Kursen syftar till att ge en översikt över juridiken i samhället med fokus på de normer d.v.s.
lagar och sedvänjor, som reglerar företagens relationer inbördes, med samhället, med
organisationer och med enskilda individer.
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna:
•
redogöra för de lagar och avtal som påverkar affärsförhållanden
•
redogöra för hur lagar och avtal påverkar olika företagsformer
•
bearbeta och föreslå lösningar på affärsjuridiska problem
•
analysera affärsjuridiska dokument som kan förekomma i det ekonomiska livet
•
redogöra för faktorer som kan förebygga och lösa juridiska tvister i det ekonomiska
livet
•
förstå när ett problem kräver juridisk expertis och när man själv kan lösa ett
problem.
Färdighet och förmåga
Studenten ska:
•
få förmågan att plocka ut de väsentliga delarna i ett juridiskt problem.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom individuell skriftlig salstentamen.
Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.
Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsvariation har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad
examinationsform.
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KURSENS INNEHÅLL
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Kursens innehåll
Kursen ger en bred översikt över juridiken, med tonvikten lagd på de ekonomiska effekterna
av de grundläggande rättsreglerna.
Särskild vikt lägges vid:
•
avtalsrätt, d.v.s. avtals ingående tolkning m.m. och rättshandlande genom fullmakt
m.m.
•
köprätt, d.v.s. reglerna för köp av olika typer av egendom i köplagen
•
konsumentköplagen, avbetalningsköplagen, distansavtalslagen m.fl. lagar
•
fastighetsrätt, d.v.s. jordabalkens regler om köp av fast egendom, lagfarts och
inteckningssystemet samt olika nyttjanderätter
Andra rättsområden som behandlas under kursen är:
•
associationsrätt
•
obligationsrätt/sakrätt
•
fordringsrätt (skuldebrev)
•
ekonomisk familje- och successionsrätt
•
arbetsrätt
•
skadeståndsrätt
•
konkurs/utsökningsrätt
•
straff- och processrätt
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