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Huvudområde
Affärsrätt

Utbildningsnivå
Grundnivå

Fördjupningsnivå
G1N

Kursen ges för
Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)
Genomgått följande kurser (eller motsvarande); Handelsrätt 10 hp och
Associationsrätt 5 hp.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
redogöra för de rättsliga områden, vilka är av särskild betydelse för den som
arbetar med betalningar, finansiering, kreditgivning och ekonomisk
styrning,
demonstrera kännedom om exekutionsvarianter samt
förmögenhetsrättsliga brott,
identifiera, analysera och lösa praktiska juridiska frågeställningar,
identifiera en fordrans uppkomst samt avveckling,
beskriva det sakrättsliga skyddets uppkomst,
analysera typiska juridiska risker vad gäller kreditanknutna
säkerhetsarrangemang,
beräkna förväntat utfall för respektive borgenär i en enklare konkurs,
beskriva huvuddragen i de förekommande exekutionsvarianterna,
identifiera typiska förmögenhetsrättsliga brott,
reflektera kring nämnda rättsområdens frågeställningar,
kritiskt behandla och analysera rättskällematerial.
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Kursinnehåll
I denna kurs behandlas dels civilrätt, dels ekonomisk straffrätt. Kursmomentet
civilrätt avser fordringsrätt, kredit- och exekutionsrätt samt sakrätt.
Fordringsrätten behandlar begreppen fordran och skuld, fordringars uppkomst
och innehåll samt betalning, kvittning och preskription. Avsnittet kredit- och
exekutionsrätt behandlar kreditavtalet, säkerhet för kredit samt indrivning av
fordringar via såväl specialexekution som generalexekution. Härtill ansluter sig
sakrättens regler om när en förvärvare av äganderätt eller annan rättighet vinner
skydd gentemot konkurrerande förvärvare eller överlåtarens/upplåtarens
borgenärer. Inom ekonomisk straffrätt behandlas såväl de generella ekonomiska
brotten som bedrägeri och förskingring som de mera företagsanknutna brotten
såsom brott mot borgenärer och trolöshetsbrotten.

Undervisnings- och arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar. Vidare kan seminarier
och inlämningsuppgifter, de sistnämnda att lösas i grupp och/eller individuellt,
förekomma. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination
Examination sker genom en enskild och skriftlig tentamen. Om seminarier
och/eller inlämningsuppgifter förekommer ingår dessa i examinationen.
Seminarier fullgörs genom aktivt deltagande på desamma. Detaljerad information
återfinns i studiehandledningen.
Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en
student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.
Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad
examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta
om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.
Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av
kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala
Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information
Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar.
Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur
kursen överensstämmer med kursplanen.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och
kunskaper synliggörs och utvecklas.
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Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
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