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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
 
- redogöra för rättskällor, juridisk metod och terminologi                 
 - redogöra för rättsordningens funktion som konfliktlösare inom idrottslig verksamhet och
idrottsutövande
- redogöra för grundläggande kunskaper om de civilrättsliga reglerna av betydelse för såväl
kommersiell och ideell idrottsverksamhet  
- visa förståelse för samspelet mellan lagstiftningen och idrottens egna regler
 
Färdigheter och förmågor
 
- identifiera och lösa juridiska problem knutna till idrottsverksamhet och idrottsutövande med
hjälp av juridisk metod och tolkning av relevanta rättskällor
          
- söka ny kunskap gällande den rättsliga regleringen av idrottslig verksamhet och
idrottsutövande
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
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- värdera, analysera och argumentera för en motiverad slutsats av juridiska problem inom
idrottsverksamhet och idrottsutövande med beaktande av relevanta rättsregler
 
- diskutera och reflektera över juridiska ställningstaganden inom idrotts- och hälsosektorn

Kursens innehåll I kursen ges en introduktion till juridik inom idrotts och hälsosektorn. Kursen inleds med
allmän rättslära med orientering om rättsordningen, rättskällorna tolkningsmetoder och
rättstillämpning, grundläggande juridiska begrepp och gränsdragningsfrågor. Dessutom
studeras förhållandet mellan nationell rätt och EU-rätt.
 
Därefter behandlas personrätt, allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper – här
studeras allmän avatalsrätt, köprätt, associationsrätt (särskilt föreningsrätt) och arbetsrätt.
Översiktligt behandlas även skadestånds-, obestånds-, imaterial- och marknadsrätt samt hyres-
och nyttjanderätt.  Kursen omfattar även moment om straff- och processrätt samt idrottens
interna regler.

Undervisning Föreläsningar,  gruppövningar och seminarier

Förkunskaper Grundläggande behörighet

Examinationsform Tentamen, seminarier, muntlig och skriftlig redovisning av inlämnings- och PM-uppgifter.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter Betygsskala A, B, C, D, E, Fx, F för momentet skriftlig tentamen och betygsskala U och G för
Inlämningsuppgifter, PM och seminarier, 1 hp

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftlig tentamen 6,5 hp Betyg: AF

0020   Inlämningsuppgifter, PM och seminarier 1 hp Betyg: UG


