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Institutionen för handelsrätt

Välkommen till höstens studier vid Institutionen för handelsrätt!
Du är antagen till kursen HARG29 Beskattning i den digitala eran, där undervisningen i höst
till viss del är digital. Din antagning gäller dock under förutsättning att du uppfyller
behörighetskraven. Du kan läsa mer om detta längre ned i texten.
Undervisningen startar med obligatorisk introduktion måndagen den 2 november 2020 kl
09.45 i Alfa Laval Agri, Lilla Gråbrödersgatan 3C. Om du uteblir från introduktionen den 2
november, kommer du bli av med din plats på kursen och din webbregistrering plockas
bort. Du läser tillsammans med studenter i kursen JUDN23 Beskattning i den digitala eran
som ges av Juridiska fakulteten. Se kurssidan för JUDN23 här:
https://www.jur.lu.se/#!JUDN23.
Du kommer inom kort att få tillgång till Blackboard.
Registrering på kursen görs i Studentportalen via webbregistrering. Du måste registrera dig
från den 26 oktober fram till och med senast den 2 november. Om inte, förlorar du din
plats på kursen. Vet du redan nu att du inte kommer att utnyttja din plats, vänligen lämna
återbud på Antagning.se så snart som möjligt.
Om du är villkorligt antagen till kursen måste du styrka din behörighet innan kursstart.
Behörighetskrav är 45 hp i handelsrätt inklusive 30 hp i skatterätt. Kontakta mig om du har
frågor angående din behörighet.
Från juridiska fakulteten förmedlas kursinformation, kursmaterial och löpande information
genom deras intranät Blackboard. Kursplan, litteraturlista och schema finns också på vår
institutions hemsida https://har.lu.se/kurser/harg29.
I dagsläget går det inte med säkerhet att slå fast om studenter kommer att ha tillgång till
Ekonomihögskolans datorsalar eller ej. Även om det kommer att finnas tillgång till datorer,
så kommer denna tillgång sannolikt att vara starkt begränsad. Du som student måste kunna
säkerställa tillgång till stabil internet-access via dator på egen hand. Detta är ett absolut
krav för att kunna delta i undervisningen under denna kurs. Mycket av undervisningen
kräver aktivt digitalt deltagande vilket bl a också innebär att du måste delta digitalt via
fungerande mikrofoner och fungerande kameror i ditt eget namn. Studenter som ej deltar
aktivt digitalt riskerar att ej få godkänt resultat på enskilda examinationsmoment. Juridiska
fakulteten använder lärplattformen Blackboard och du måste kunna säkerställa access till
Blackboard. Juridiska fakulteten rekommenderar webbläsaren Chrome.
Schemat är webbaserat och eventuella schemaändringar syns direkt i schemat. Därför är
det viktigt att du själv kontinuerligt kontrollerar schemat och håller dig underrättad om
eventuella schemaändringar.
Du som inte har möjlighet att följa undervisningen denna termin, tänk på att det bara är
första gången du är registrerad på en kurs som du har rätt till plats på undervisningen. Vid
omregistrering gäller att du endast har möjlighet till undervisning i mån av plats. Du har
dock alltid rätt att tentera kursen. Om du vill kunna söka kursen vid ett senare tillfälle måste
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du göra ett s.k. tidigt avbrott, dvs. avregistrera dig från kursen inom 3 veckor efter
kursstart.
Kursadministratör för kursen är Johan Green. Du når mig på telefon 046-222 3825 eller epost johan.green@har.lu.se.
Institutionens studievägledare heter Sofia Rosendahl och kan kontaktas på telefon 046-222
7895 på följande telefontider: Måndag - fredag kl. 09.00-10.00 och 10.30-12.00. Hennes epostadress är studievagledare@har.lu.se.
Varmt välkommen till kursen!
Johan Green

