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____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursen syftar till att förbereda studenten för ett yrkesliv inom näringsliv eller offentlig sektor 
och hur man där gör kreditbedömningar och vilka underlag man brukar ta fram innan 
kreditgivning sker.
Kunskap och förståelse
Studenten skall:
• ha fördjupad kunskap och förståelse om krediters rättsliga reglering
• ha kunskap om obligationsrättsliga regler om fordringars uppkomst
• ha kunskap om vilka olika typer av värdepapper som finns
• ha kunskap om överlåtelse och pantsättning av fordringar
• ha kunskaper om preskriptionsregler, talefristregler och liknande
• ha kunskaper om vilka olika former av säkerheter som finns enligt gällande rätt
• ha kunskap och förståelse om sakrättsliga regler, dvs intressekonflikter med utanför 

avtalet stående personer.
Färdighet och förmåga
Studenten skall:
• ha förmåga att tillägna sig juridisk metod, dvs lära sig att kunna tillämpa juridiska 

arbetsmetoder
• ha förmåga att identifiera, analysera och angripa problem systematiskt
• ha förmåga att tillämpa rättsregler
• ha förmåga att argumentera samt att motivera lösningar på övertygande sätt.

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar i Juridisk översiktskurs, 15 högskolepoäng eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och seminarier.

Kursens innehåll
Kursen innehåller fyra delområden:
1. allmän fordringsrätt,
2. sakrätt, säkerhetsrätter
3. säkerhet i lös egendom och personsäkerheter
4. säkerhet i fast egendom, företagshypotek och borgenärsskyddsregler i aktiebolag.
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Kurskod: KRR200

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Komplettering: En studerande som inte helt uppfyller lärandemålen för en examination (ej 
salstentamen) men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges 
möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt 
betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de 
lärandemål som inte uppnåtts av den studerande och ska äga rum inom två veckor efter att 
den studerande meddelats examinationsresultatet och före nästa examinationstillfälle. 
Observera att om kompletteringen inte blir godkänd måste studenten göra en ny uppgift vid 
nästa kurstillfälle.

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 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Postadress Telefon Webbadress Sida
Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 2
461 86 Trollhättan

Utskriven 2022-01-18 07:53


