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Huvudområde:

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-05-24 och gäller
från vårterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Registrerad på kurserna JPG001 Juridisk grund och Allmän rättslära I 15 hp och JPG002 Offentlig rätt
15 hp.

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- beskriva aktiebolags, handelsbolags, ideella föreningars och stiftelser interna och externa rättsliga
förhållanden,
- förklara vilken ansvarsfördelning som gäller för delägare eller medlemmar i olika
associationsformer,
- förklara vilka de olika bolagsorganens arbetsuppgifter och ansvar är i ett aktiebolag och
- beskriva revisorns roll som oberoende i förhållande till associationen både ur juridiskt och etiskt
perspektiv.

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- identifiera, analysera och föreslå lösningar på associationsrättsliga problem avseende aktiebolag,
ekonomiska föreningar, handels- och kommanditbolag samt enkla bolag,
- lämna förslag på lämplig associationsform vid nyetablering under givna förutsättningar,
- organisera en bolagsstämma i ett aktiebolag,
- upprätta stadgar eller bolagsordningar för olika associationsformer och
- bedöma revisionens betydelse för en association.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna



- relatera associationsrättsliga problem till en företagsekonomisk kontext, och
- problematisera etiska aspekter av uppdrag som vd, styrelseledamot och andra ledande positioner.

Innehåll
Under kursen tillägnar sig studenten grundläggande kunskaper främst inriktade på centrala delar i
aktiebolagsrätten, men även handels- och kommanditbolag, ideella föreningar och stiftelser behandlas.
Studenten tillägnar sig också grundläggande kunskaper i redovisningsrätt. I kursen behandlas även
revisorns roll i ett aktiebolag.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Målen för kursen examineras individuellt genom skriftliga PM, muntlig presentation samt genom
skriftlig tentamen.

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

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