Samhällsvetenskapliga fakulteten

LSMB41, 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 kandidatprogram i Logistics Service
Management 2018-11-05 att gälla från och med 2019-01-01, vårterminen 2019.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår inte i ett huvudområde. Den ingår i kandidatprogrammet för logistics
service management och ges fjärde terminen.
Undervisningsspråk: Svenska
Moment på engelska kan förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

-

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
För godkänt resultat på kursen ska studenten

Kunskap och förståelse
• visa kunskap om den svenska rättsordningen och förhållandet mellan svensk rätt
och internationell rätt, inklusive EU-rätt,
• visa kunskap om centrala regler inom följande rättsområden: personrätt,
avtalsrätt, köprätt, fordringsrätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt, associationsrätt,
arbetsrätt, konkurrensrätt, marknadsföringsrätt, immaterialrätt och transport- och
logistikrätt,
• visa kunskap om rättskällorna inom ovan angivna rättsområden och visa
förståelse för hur dessa källor används vid lösningen av juridiska problem.
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Färdighet och förmåga
• visa förmåga att självständigt identifiera och analysera problemställningar inom
vart och ett av ovan nämnda rättsområden genom användande av rättskällor,
• visa förmåga att tillämpa rättsregler och rättsprinciper på problemställningar inom
vart och ett av ovannämnda rättsområden,
• visa förmåga att kommunicera, motivera och argumentera för sin problemlösning
inför andra,
• 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 högskolepoäng)
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 högskolepoäng)

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

Kursens examination
Det inledande kursmomentet examineras genom ett individuellt skriftligt prov, och det
andra kursmomentet examineras genom ett individuellt skriftligt projektarbete.
På kursen erbjuds ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet
samt ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det gångna
läsåret (uppsamlingsprov). Inom ett år efter att kursen genomgått en större förändring
eller upphört erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll.
Därefter erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med gällande
kursplan
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
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så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan 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.
För att bli godkänd på kursen krävs att studenten ha blivit godkänd i bägge
examinationsmomenten (individuellt salsprov och individuellt skriftligt
projektarbete). Det slutgiltiga betyget på kursen bestäms av en sammanvägning
av resultaten. Sammanvägningen görs på följande vis; Projektarbete 20 poäng (12
poäng krav för godkänt resultat) Skriftligt prov maximalt 40 poäng (24 poäng krav för
godkänt resultat) Summa maximal poäng 60 poäng.
För att erhålla betyget Godkänd, krävs att studenten har blivit godkänd i bägge
momenten, dvs. skriftligt prov minst 24 poäng, skriftlig projektuppgift minst 12
poäng således sammanlagt minst 36 poäng. För att uppnå betyget Väl godkänd ska
studenten samlat ihop minst 48 poäng (dock minst 12 poäng på projektarbete och 24
poäng på det skriftliga provet).
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att studenten har fullgjort kursfordringar om minst
45 högskolepoäng från programmets första år, inklusive Introduktion till service
management, LSMA11, 15 högskolepoäng.

Övrigt
Kursen ersätter Juridik för logistics service management, LSMA32, 7,5
högskolepoäng, och kan inte ingå i samma examen.
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Prov/moment för kursen LSMB41, Juridik för logistics service management
Gäller från V19
1901 Individuellt projektarbete, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1902 Individuellt salsprov, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

