
YH-KURSPLAN
Internationell Handel och Tullhantering, 25
yrkeshögskolepoäng
 

International Commerce and Customs Management, 25 HVE credit points 

 

Syfte

Kursens syfte är att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att förstå hur den

internationella handeln fungerar idag samt hur den utvecklas. Den studerande skall även kunna

redogöra för den internationella tullhanteringens betydelse samt praktiskt kunna hantera

tullfrågor.

 

Kursen bidrar till följande av utbildningens övergripande mål: 2, 3, 8, 16, 17, 18, 22, 24, 26, 27.
 

Läranderesultat 

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:
 

Kunskaper

1. ange relevanta hinder och stöd för internationell handel.

2. redogöra för viktiga händelser i den internationella handelns uppkomst och utveckling.
 

Färdigheter

3. identifiera relevanta parametrar vid klassificering av varor enligt tulltaxan.
 

Kompetenser

4. klassificera samt beräkna tullavgifter för importerade varor, där dokumentationen är på

engelska.
 

Innehåll 
- Internationell handel och miljö
- Varuklassificeringens syfte
- Internationella organ och organisationer
- Excel
 

Undervisningsformer 

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

 
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
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Kurslitteratur på engelska kan förekomma.
 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt

- Logistik 1 100 p med lägst betyg G/E

Eller motsvarande kunskaper.
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).
 
Läranderesultat 1 och 3 examineras med Skriftlig tentamen (5 Yhp).

Läranderesultat 2 examineras med Seminarier (5 Yhp).

Läranderesultat 4 examineras med Projekt (15 Yhp).
 

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

1  Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.
 

Betygskriterier

· För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens

läranderesultat.

 

· För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd , självständigt kunna

analysera och reflektera över konsekvenser av tullregleringar samt hur den internationella

handeln påverkar ur ett hållbarhetsperspektiv.
 

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Skriftlig tentamen 5 yhp IG/G

Seminarier 5 yhp IG/G

Projekt1 15 yhp IG/G/VG
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