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Institutionen för handelsrätt

Välkommen till vårens studier vid Institutionen för handelsrätt!

Du är antagen till kursen HARA04 Juridisk översiktskurs, 15 hp, där all undervisning i vår
kommer att vara digital, utom tentan som planeras i sal. Undervisningen startar med
obligatorisk introduktion måndagen den 18 januari kl 10.15 via zoom-länk, som kommer
skickas till dig på mail samt publiceras i Canvas.
Du kommer att bli placerad i en studiegrupp. Besked om vilken grupp du hamnar i
meddelas på Canvas efter kl. 15.00 tisdagen den 19 januari 2021. I varje studiegrupp
placeras 5 – 6 studenter. Gruppbyte tillåts inte. Du läser tillsammans med studenter
antagna på HARA15 Affärsjuridisk grundkurs.
Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Kursmålen
uppnås genom att du deltar aktivt dels i studiegrupper dels i undervisningen, samt genom
självständiga studier av kurslitteraturen. Du kommer att arbeta med juridisk
problemlösning i din studiegrupp och vid övningar – det är ett effektivt och roligt sätt att
lära sig juridik på. Du får lära dig att argumentera och visa att du kan tillämpa lagtext/andra
rättskällor på rättsliga problem.
Först förbereder du dig på egen hand, därefter möts ni i studiegruppen och diskuterar era
olika lösningsförslag och slutligen möts olika studiegrupper under de olika övningarna.
Registrering till kursen görs i Studentportalen via webbregistrering,
https://www.lu.se/studera/anmalan-och-antagning/registrering. Du måste registrera dig
från den 11 januari fram till och med senast den 18 januari. Om du inte registrerar dig
förlorar du din plats på kursen. Om du uteblir från den obligatoriska introduktionen,
kommer du bli av med din plats på kursen och din webbregistrering plockas bort. Vet du
redan nu att du inte kommer att utnyttja din plats, vänligen lämna återbud på Antagning.se
så snart som möjligt.
Examination sker genom skriftlig tentamen som anordnas i slutet av kursen. Det antal
tillfällen som en student får genomföra tentamen för godkänt resultat på kursen är
begränsat till fem tillfällen.
Du som inte har möjlighet att följa undervisningen denna termin, tänk på att det bara är
första gången du är registrerad på en kurs som du har rätt till plats på undervisningen. Vid
omregistrering gäller att du endast har möjlighet till undervisning i mån av plats. Vi kan inte
garantera att det finns plats i undervisningen vid senare tillfälle. Om du vill kunna söka
kursen vid ett senare tillfälle måste du göra ett s.k. tidigt avbrott, dvs. avregistrera dig från
kursen inom 3 veckor efter kursstart.
Du är antagen till en kurs som använder Canvas där schema, kursplan, litteraturlista,
studiematerial och annan kursinformation finns. Vi fyller på med material efterhand. Du
kommer nå Canvas på https://canvas.education.lu.se/. Vi kommer inom kort ge dig tillgång
till Canvas. Logga in med hjälp av ditt studentkonto (inloggningsuppgifter till dig som ny
student ska ha skickats till dig). Du som inte har ett aktivt studentkonto har fått ett mail
med instruktioner skickat till den e-postadress som du registrerade i Antagning.se om hur
du aktiverar ditt konto. Om du får problem med ditt studentkonto ska du kontakta LU

Ekonomihögskolan
Ole Römers väg 6
223 63 Lund
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046-222 00 00 (vx)

johan.green@har.lu.se
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Servicedesk, servicedesk@lu.se. Schema, kursplan och litteraturlista finns också på
institutionens externa hemsida www.har.lu.se/kurser/hara04.
I dagsläget går det inte med säkerhet att slå fast om studenter kommer att ha tillgång till
fakultetens datorsalar eller ej. Även om det kommer att finnas möjlighet till access till
datorer, så kommer denna tillgång sannolikt att vara starkt begränsad. Du som student
måste kunna säkerställa tillgång till stabil internet-access via dator på egen hand. Detta är
ett absolut krav för att kunna delta i undervisningen under inledningen av terminen.
Mycket av undervisningen kräver aktivt digitalt deltagande vilket bl a också innebär att du
måste delta digitalt via fungerande mikrofoner och fungerande kameror i ditt eget namn.
Studenter som ej deltar aktivt digitalt riskerar att ej få godkänt resultat på enskilda
examinationsmoment. Ekonomihögskolan använder lärplattformen Canvas och du måste
kunna säkerställa access till Canvas samt till Zoom.
Schemat är webbaserat och alla eventuella schemaändringar som görs syns direkt i
schemat. Därför är det viktigt att du själv kontinuerligt kontrollerar schemat och håller dig
underrättad om eventuella schemaändringar.
Det är nödvändigt att redan till kursstart ha införskaffat någon av de rekommenderade
lagtexter som finns angivna i kursens litteraturlista (Sveriges Rikes Lag från Norstedts Juridik
eller Sveriges Lag från Studentlitteratur), ej äldre än 2020. Denna lagtext ska användas vid
samtliga undervisningstillfällen, detta gäller även kursstarten.
Jag vill göra dig uppmärksam på att all kommunikation från Institutionen för handelsrätt
sker genom Canvas i fortsättningen.
Institutionen för handelsrätt, där lärare och administration finns, är belägen i EC2 på
Ekonomihögskolan, Ole Römers väg 6 i Lund.
Kursadministratör för kursen är Johan Green. Du når mig på telefon 046-222 3825 eller epost johan.green@har.lu.se.
Institutionens studievägledare heter Sofia Rosendahl och kan kontaktas på telefon 046-222
7895 på följande telefontider: Måndag - fredag kl. 09.00-10.00 och 10.30-12.00. Hennes epostadress är studievagledare@har.lu.se.
Anneli Carlsson är kursansvarig lärare och nås på e-postadressen Anneli.Carlsson@har.lu.se
Här finner du information om LundaEkonomernas novischvecka: Novice Week Spring 2021
(magnetevent.se)
Varmt välkommen till kursen!
Johan Green
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