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Fastställd av institutionsstyrelsen vid institutionen för handelsrätt 2012-12-16.
1. Kursens nivå och placering i utbildningssystemet
Huvudområde är handelsrätt. Kursen kan ingå i ett flertal utbildningsprogram eller läsas som fristående kurs.
Kursen vänder sig till studerande som önskar specialisera sig inom handelsrätt. Kursen kan ingå i
kandidatexamen med inriktning på handelsrätt. Undervisningsspråk är svenska.
2. Lärandemål
Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som:
Kunskap och förståelse
- har fördjupade kunskaper om det särskilda handelsrättsliga ämne som den verksamhetsförlagda utbildningen
behandlar,
- har fördjupade kunskaper om handelsrättsliga teoretiska frågeställningar utifrån ett praktiskt handelsrättsligt
yrkesperspektiv.
Färdighet och förmåga
– har fördjupad förmåga att tillämpa kunskap, vilket innefattar att visa förmåga att använda adekvata rättsliga
tolknings- och tillämpningsmetoder,
- har god förmåga att systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, formulera och analysera komplexa
frågeställningar samt att kunna planera och genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar.
– har förmåga att självständigt kunna identifiera, formulera och lösa handelsrättsliga problem,
– har förmåga att skriftligen kunna diskutera handelsrättsliga problem och lösningar och den kunskap och
argumentation som ligger till grund för dessa.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
– har förmåga att göra bedömningar av handelsrättsliga problem med hänsyn till
vetenskapliga och professionella förhållningssätt.
3. Kursinnehåll
Deltagare på kursen anskaffar själva praktikplatsen och skall därefter få praktikplatsen godkänd av examinator
innan antagning till kursen sker. Praktikperioden måste omfatta minst åtta veckor.
Kursens innehålls- och ämnesmässiga upplägg skall ske i samförstånd med examinator, studenten och
kontaktpersonen på praktikplatsen.
4. Undervisning och examination
Undervisning sker genom handledning av uppsats. Handledning erbjuds endast under den aktuella kursperioden.
Examination sker genom bedömningen av en uppsats över ett av examinator i förväg godkänt ämne av relevans för
praktikens inriktning. Härutöver skall uppvisas ett närvarointyg från kontaktpersonen vid praktikplatsen med
angivande av arbetets omfattning och inriktning. Uppsatsen skall lämnas in i nära anslutning till praktikens avslutning.

Betygsskala
Vid Ekonomihögskolan tillämpas en målrelaterad betygsskala A-U med bokstavsbeteckningarna A-E för
godkända resultat och bokstavsbeteckningen U för icke godkända resultat.
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BETYG

KARAKTERISTIK

KRITERIER

A

Utmärkt

Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt djup, praktisk
relevans, analytisk förmåga och självständighet.

B

Mycket bra

Ett mycket bra resultat som karakteriseras av mycket bra teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.

C

Bra

Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt djup, praktisk relevans,
analytisk förmåga samt självständighet.

D

Tillfredsställande

Ett resultat som är tillfredsställande vad gäller teoretiskt djup, praktisk
relevans, analytisk förmåga och självständighet.

E

Tillräckligt

Ett resultat som möter minimikraven enligt ovanstående, men inte mer.

U

Otillräckligt

Ett resultat som är otillräckligt.

Lunds universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks
vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning
under en begränsad tid.
5. Förkunskapskrav
Avslutade kurser i handelsrätt och/eller juridik på minst 60 högskolepoäng (inklusive 15 högskolepoäng på G I
nivå (B-nivå)) eller motsvarande kunskaper enligt prövning av examinator/kursansvarig är förkunskapskrav.

6. Litteratur
Kurslitteratur väljs i samråd med handledaren i anslutning till uppsatsarbetet.

7. Övrigt
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2013.

