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15 credits
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Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll
Kursen innehåller följande rättsregler av betydelse för näringsidkare:











• rättskällor
• avtalsrätt
• köprätt
• associationsrätt
• fordringsrätt
• arbetsrätt
• ekonomisk familjerätt
• processrätt
• fastighetsrätt
• skadeståndsrätt

Mål
Studenten ska efter avklarad kurs kunna:
Kunskap och förståelse
1. redogöra för reglerna inom kursens ämnesområden,
Färdigheter och förmåga
2. identifiera och bearbeta reglerna inom kursens ämnesområden för att lösa juridiska problem som möter näringsidkare,
3. självständigt använda juridisk metod inom förmögenhetsrätten för att analysera och rättsliga problem samt formulera och
försvara ett eget ställningstagande samt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
4. bedöma hur regleringen av kursens ämnesområden samverkar med varandra och med andra rättsområden.
Undervisningsformer
Undervisning bedrivs i form av föreläsningar.
Examinationsformer
Kursen examineras genom individuell tentamen. Syftet med tentamen är att säkerställa att studenten uppnått ovan beskrivna
mål för kursen. För betyget Godkänd krävs att studenten uppnått 50 % av maximalpoäng på tentamen och för betyget Väl

godkänd krävs 75 % av maximalpoäng på tentamen.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Agell, A., Civilrätt/Agell & Malmström. Liber
Libers lagtextsamling för juridiska grundkurser (även annan lagbok som är utgiven inom de tre senaste åren kan användas)
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Resultatet av utvärderingen publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida kurs- och utbildningsutveckling
Övrigt
Kursen ingår i Civilekonomprogrammet.

