Ekonomihögskolan

HARH13, Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatuppsats, 15
högskolepoäng
Business Law: Bachelor Thesis, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Institutionen för handelsrätt 201902-06 och senast reviderad 2020-06-22 av Studierektor vid Institutionen för
Handelsrätt. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2020-08-30,
höstterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen Affärsjuridisk kandidatuppsats kan ingå i ett flertal utbildningsprogram eller
läsas som fristående kurs. Kursen vänder sig till studerande, som önskar specialisera
sig inom handelsrätt. Den riktar sig också till ekonomer, jurister och andra
yrkesverksamma inom näringsliv eller offentlig förvaltning, som arbetar med och vill
fördjupa sig i ämnet handelsrätt. Kursen ingår i kandidatexamen med inriktning på
handelsrätt. Kursen motsvarar 10 veckors heltidsstudier.
Kandidatuppsatsen ska skrivas på svenska eller engelska. Undervisningen sker
huvudsakligen på svenska, men undervisning och material på engelska kan
förekomma.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Handelsrätt

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen

Kursens mål
Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som:
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Kunskap och förståelse
• har fördjupade kunskaper om tolkning och tillämpning av handelsrättsliga
rättsregler,
• har fördjupade kunskaper om handelsrättslig teori och metod,
• har breda kunskaper om aktuell forskning inom handelsrätten,
• har fördjupad kunskap inom ett av studenten valt handelsrättsligt tema samt
• har fördjupade kunskaper om det särskilda handelsrättsliga ämne som
uppsatsarbetet behandlar.

Färdighet och förmåga
• har förmåga att söka, identifiera och använda för ämnesområdet relevanta källor
samt kan inta ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till detta material,
• kan, med stöd av juridisk metod, tillämpa och värdera för ämnesområdet
relevanta källor,
• kan samla in och tolka den information som krävs för att kritiskt kunna granska
handelsrättsliga frågeställningar ur olika perspektiv,
• kan identifiera, formulera och analysera rättsliga problem som aktualiseras inom
handelsrätten,
• kan inom en given tidsram självständigt och skriftligen analysera olika rättsfrågor
inom ramen för kursens område,
• självständigt kan författa en analyserande och argumenterande text kring ett
ämne med anknytning till kursens centrala delar,
• vid en väl genomförd muntlig framställning kan genomföra en faktamässig och
rättsligt väl underbyggd och god argumentation,
• självständigt kan identifiera, formulera och lösa handelsrättsliga problem,
• kan muntligen och skriftligen diskutera handelsrättsliga problem och lösningar
utifrån olika aktörers perspektiv,
• kan självständigt genomföra en uppsats på kandidatnivå, samt
• kan självständigt genomföra en muntlig opposition på en annan students uppsats
på kandidatnivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kan göra bedömningar av handelsrättsliga problem med hänsyn till vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter,
• har insikt om den roll handelsrätt har i samhället,
• visar förmåga att problematisera och analysera rättsreglerna och deras tillämpning
i svenskt och internationellt perspektiv, och härvid visar förmåga att självständigt,
analytiskt och kritiskt granska rättsreglerna och deras funktioner,
• kan anlägga såväl ekonomiska som etiska perspektiv på de behandlade
rättsområdena samt
• kan identifiera och reflektera över sitt behov av ytterligare kunskap och
kompetens.

Kursens innehåll
Syftet med kursen är att studenten genom att skriftligt författa en individuell och
självständig kandidatuppsats, muntligt försvara denna uppsats och opponera på en
annan students framlagda uppsats, ska uppvisa kunskap och förståelse, färdighet och
förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt i enlighet med de krav som
uppställs för kandidatexamen med inriktning på handelsrätt.
Kursens mål enligt ovan uppnår studenten dels genom självstudier av lagstiftning,
praxis, litteratur och annat material samt genom aktivt deltagande i undervisningen,
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dels genom skriftligt författa en självständig kandidatuppsats, försvara denna vid ett
oppositionsseminarium och genomföra en opposition på en annan students
framlagda uppsats.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning. Kursen inleds
med föreläsningar och seminarier om teori och metod, informationssökning, skriftlig
framställning och akademisk hederlighet. Syftet med undervisningen är att studenten
ska träna sin förmågan att identifiera och formulera de rättsliga problem, att söka,
identifiera och använda för ämnesområdet relevanta källor, att strukturera muntlig
och/eller skriftlig framställning, och att redogöra för sin rättstillämpning och metod,
med stöd av relevanta rättskällor. Studenten väljer i samråd med handledaren ett
lämpligt uppsatsämne och erhåller handledning under ordinarie kursperiod.

Kursens examination
Examination av kursen sker genom aktivt deltagande under obligatoriska
föreläsningar och seminarier. Samtliga föreläsningar och seminarier är obligatoriska.
Närvaro vid handledning är obligatorisk. Examination sker även genom författande av
en mindre inlämningsuppgift. Samtliga av dessa moment måste fullgöras under en
och samma kursomgång. Examination sker också genom färdigställande av
kandidatuppsatsen samt redovisning och försvar av denna vid ett uppsatsseminarium
och opposition av en annan students kandidatuppsats. Uppsatsseminariet är
obligatoriskt och försvar samt opposition ingår som en del av examinationen.
Vid examinationen beaktas särskilt studenternas förmåga att fullgöra förelagda
uppgifter inom utsatt tid.
Kandidatuppsats som underkänns kan kompletteras till godkänt betyg (E). Student
som omregistreras på kursen ska välja ett nytt ämne. Studenten har rätt till
handledning under den termin studenten första gången registreras för kursen. Vid
omregistrering ges handledning således endast i den utsträckning det finns särskilda
skäl.
Efter godkänd examination ska uppsatsen lämnas in elektroniskt.
Lunds universitet ser mycket allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder
vidtas gentemot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk
och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en
begränsad tid.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
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Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Vid Ekonomihögskolan tillämpas en målrelaterad betygsskala A-U med
bokstavsbeteckningarna A-E för godkända resultat och bokstavsbeteckningen U för
icke godkända resultat.
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 vad gäller teoretiskt djup, praktisk
relevans, analytisk förmåga och självständighet, men inte mer.
U (Otillräckligt/Underkänt) Ett resultat som är otillräckligt vad gäller teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
För att få godkänt på en kurs måste studenten få betyg E eller högre.

Förkunskapskrav
Som förkunskapskrav gäller 120 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng avslutade
kurser i handelsrätt, varav 30 högskolepoäng på B-nivå (31 – 60 högskolepoäng-nivå)
inklusive godkänd B-uppsats eller motsvarande kunskaper enligt särskild prövning.

Övrigt
Kursen HARH13 ersätter kurserna HARH01 och HARH15. Endast ett av dessa tre
alternativ kan ingå i samma examen.
Övergångsbestämmelser
1. Kursen ersätter kurserna HARH01, HARH15 samt HARH12
2. Vid nedläggning av kursen kommer, inom två terminer efter kursens nedläggning,
att erbjudas uppsatsseminarier för framläggande av kandidatuppsats för den student
som vid denna tidpunkt ännu inte fått kursen godkänd.
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Prov/moment för kursen HARH13, Handelsrätt: Affärsjuridisk
kandidatuppsats
Gäller från H19
1901 Affärsjuridisk kandidatuppsats, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1902 Inlämningsuppgifter, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1903 Obligatoriska föreläsningar, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1904 Opposition, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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