
KURSPLAN
Affärsjuridik för ingenjörer, 6 högskolepoäng
 

Commercial Law, 6 credits 

 

Lärandemål 
Efter genomgången kurs skall studenten:
 

Kunskap och förståelse

- visa förståelse för grundläggande problemlösning, viktiga begrepp och regler inom avtals-, köprätt och
skadeståndsrätt
- ha kännedom om immaterialrätt och patent
- visa kunskap om grundläggande rättskunskap och rättsfilosofi
 

Färdighet och förmåga

- visa färdighet i att kritiskt granska och tillämpa information och regelsystem vid givna scenarier
- visa färdighet i offertförfarandes juridiska aspekter (ingå avtal)
- visa förmåga till diskrimineringslagens tillämpning
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa insikt om regelsystemet och värdera dess roll i tvister mellan individer och företag
- visa insikt om regelsystemet och värdera dess roll i tvister mellan företag
- visa förmåga att juridiskt bedöma reklamationsansvar
 

Innehåll 
I kursen ges studenten grundläggande kunskaper inom avtalsrätt, köprätt samt produktansvar. Därtill
specifika kunskaper kring offertförfarande, avtalsslut, fel- och bristansvar samt reklamations-hantering.
Kursen innehåller följande moment:
-Grundläggande rättskunskap
-Grundläggande avtalsrätt
-Grundläggande köprätt
-Reklamationsansvar, skadestånd och produktansvar/fel- och bristansvar
-Grundläggande immaterialrätt
-Diskrimineringslagen
-Speciell inriktning mot: Offertförfarande, avtalsslut samt standardavtal i branschen såsom NLM 94 och
NL 92
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Undervisningsformer 
Undervisningen består av föreläsningar, övningar och/eller seminarier.
 
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd.
 
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

 

Kurslitteratur
 

Litteraturlista

Kurslitteraturen fastställs en månad före kursstart.

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Tentamen 6 hp 5/4/3/U
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