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Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
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Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (A1N)

Huvudområde:
RVA (Rättsvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2022-09-14 och
gäller från höstterminen 2022 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
60 hp från termin 1-2 och 90 hp från termin 3-6 på Juristprogrammet (JALAW), vari JPG011
Kredit och obeståndsrätt 15 hp, JPGA01 Marknadsrätt med konkurrensrätt 15 hp och JPGA02
Immaterialrätt 7,5 hp ska ingå. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. söka efter och strukturera för området relevant källmaterial,
2. identifiera juridiska problem på det affärsjuridiska området,
3. tolka och tillämpa affärsjuridiska regelverk,
4. argumentera för och emot olika ställningstaganden i affärsjuridiska frågeställningar och
5. genomföra avancerade analyser av affärsjuridiska problem med hänsyn till gällande
regelverk.



Innehåll
Kursen behandlar ingående ett flertal affärsjuridiska ämnesområden. Under kursens gång
behandlas bland annat redovisnings- och värderingsjuridik, civilprocess, kommersiell
avtalsrätt och compliance.

Kursen har ett tydligt metodfokus, där studenten får öva sig i de juridiska färdigheter som
beskrivs i lärandemålen. Under kursen får studenten särskilt öva sig i skriftlig framställning.

Under kursen skriver studenten en rättsvetenskaplig artikel genom vilken studenten övas i
grundläggande juridisk metod, det skriftliga hantverket och analys på en självständig och
avancerad nivå.

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar och seminarier. I regel hålls
föreläsningar för att ge studenten en ingång till de teoretiska kunskaper som studenten
tillgodogör sig genom kurslitteraturen. Under seminarierna får studenterna pröva att
omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiskt orienterade uppgifter och fördjupande
diskussioner.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Samtliga lärandemål examineras genom salstentamen, en individuell skriftlig pm-uppgift,
aktivt deltagande vid seminarier och skriftliga gruppuppgifter kopplade till respektive
seminarium.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd
(Ba), Godkänd (B) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i
kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och
synpunkter är ett av underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande
regelverk. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet
reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


