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Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Kurslitteratur
Björk, C., Nordling, L. & Reppen, L Så byggdes villan : svensk villaarkitektur från 1890 till
2010. Svensk Byggtjänst. sidor: ca 330

Grauers, F  (senaste upplagan). Familjerätt för fastighetsmäklare. Lund: Juristförlaget. sidor:
ca 110

Grauers, P.H  (senaste upplagan). Fastighetsmäklaren: en vägledning. Stockholm: Norstedts
Juridik. sidor: ca 360

Lind, H. & Nilsson, F Att förstå bostadsmarknaden genom historien om den ofrivillige
bostadskarriäristen. Wijk Antik. sidor: 150

Melin, M Fastighetsmäklarlagen: en kommentar. Stockholm: Norstedts juridik. sidor: ca 350

Mäklarsamfundet  Fastighetsmäklaren & Juridiken. Solna: Mäklarsamfundet. sidor: ca 300

Nilsson, B., m fl (Senaste upplagan). Kommunikation: samspel mellan människor. Lund:
Studentlitteratur. sidor: ca 160

Tegelberg, L Köp av bostadsrätt: med en introduktion till förmedlingsarbetet.. Norstedts
Juridik AB. sidor: ca 295

Artiklar, kompendium, lagtext m.m. om max 400 s.,

FMI´s Årsböcker som tillhandahålls via Blackboard.

Referenslitteratur
Grauers, F (Senaste upplagan). Fastighetsköp. Lund: Juristförlaget. sidor: ca 380

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=FEG260&revisionId=3241&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=FEG260&revisionId=3241&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=FEG260&revisionId=4918&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=FEG260&revisionId=4918&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=FEG260&revisionId=5481&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=FEG260&revisionId=5481&lang=sv
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=S%C3%A5+byggdes+villan+%3A+svensk+villaarkitektur+fr%C3%A5n+1890+till+2010
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=S%C3%A5+byggdes+villan+%3A+svensk+villaarkitektur+fr%C3%A5n+1890+till+2010
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Familjer%C3%A4tt+f%C3%B6r+fastighetsm%C3%A4klare
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Fastighetsm%C3%A4klaren%3A+en+v%C3%A4gledning
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Hemgren, P., Wannfors, H (Senaste upplagan). Husets ABC. Västerås: ICA bokförlag. sidor:
ca 380
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