Samhällsvetenskapliga fakulteten

SMLB17, Juridik för Logistics Service Management, 7,5
högskolepoäng
Law for Logistics Service Management, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i Food
Service Management och Logistics Service Management 2013-06-18 att gälla
från och med 2013-08-01.

Allmänna uppgifter
Kursen är en obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet för Logistics Service
Management och ges under programmets tredje termin.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde Fördjupning
-

GXX, Grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
•visa grundläggande kunskap om den svenska rättsordningen och
förhållandet mellan svensk rätt och internationell rätt, inklusive EU-rätt
•visa grundläggande kunskap om rättskällorna och visa förståelse för hur
dessa källor används vid lösningen av juridiska problem
•visa grundläggande kunskaper om centrala regler inom följande
rättsområden; personrätt, avtalsrätt, köprätt, fordringsrätt, skadeståndsrätt,
försäkringsrätt, associationsrätt, arbetsrätt, konkurrensrätt,
marknadsföringsrätt, immaterialrätt, transport- och logistikrätt
•visa förmåga att identifiera det eller de av ovan angivna rättsområden som
en given problemställning hänför sig till
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•visa grundläggande förmåga att såväl skriftligt som muntligt identifiera,
formulera och lösa enklare juridiska problem inom vart och ett av ovan
nämnda områden genom användande av olika rättskällor
•visa förmåga att inom givna tidsramar självständigt planera och genomföra
uppgifter på en grundläggande nivå.

Kursens innehåll
Syftet med kursen är att lyfta fram den juridik som är av betydelse ur ett
service
managementperspektiv och presentera hur man beaktar och tillämpar regler
som
påverkar transport- och handelsrelaterade områden. Fokus ligger på
att studenten erhåller förmåga att identifiera juridiska problem samt lösa
enklare
sådana. Under kursen kommer studenten träna muntlig och skriftlig
framställning inom rättsliga områden.
Kursen är indelad i två moment.
Det första momentet består av en grundläggande genomgång av
rättsordningen, juridisk metod,
rättskällorna samt förhållandet mellan svensk rätt och internationell rätt,
inklusive
EU-rätt. Därefter presenteras en grundläggande orientering om personrätt,
avtalsrätt, köprätt, fordringsrätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt,
associationsrätt,
arbetsrätt och immaterialrätt. (5 hp)
Det andra momentet inleds med en grundläggande orientering i marknadsrätt
som består av konkurrensrätt och marknadsföringsrätt. Därefter presenteras en
grundläggande orientering om transporträtt samt logistikrätt. Med logistikrätt
avses den juridik som behandlar tjänster kring logistik. (2,5 hp)

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier,
praktikfallsdiskussioner, övningar och handledning.

Kursens examination
Kursens första moment examineras genom ett skriftligt prov i slutet av kursen.
Det andra momentet examineras genom en individuell skriftlig projektuppgift
som ska lämnas in vid i schemat angiven tidpunkt samt en muntlig redovisning
av projektuppgiften i form av ett rättegångsspel som också sker vid i schemat
angiven tidpunkt.
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut erbjuds minst två ytterligare
provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare
provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan.

Betyg
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Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som anges
för kursen.
För betyget väl godkänd krävs att lärandemålen är särskilt väl tillgodosedda.

Förkunskapskrav
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