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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen Bergsskoleingenjör Berg- och
anläggningsteknik 2021-01-12 och gäller från vårterminen 2021 vid Bergsskolan i Filipstad.
Kursens mål
Målet med kursen är att den studerande skall redogöra för grunderna i rättsregler som styr
upphandling och utförande av entreprenader och maskinleveranser. Målet är även att kunna
förklara betydelsen av vissa centrala juridiska begrepp och termer på det entreprenadrättsliga
området och att identifiera, strukturera och analysera grundläggande entreprenadrättsliga problem
inom de områden som kursen behandlar samt att ge förslag på lösningar av enklare
entreprenadrättsliga problem som de behandlade rättsreglerna aktualiserar.

Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen inleds med en introduktion över rättskällorna samt en orientering i juridisk
problemlösningsmetod. Undervisningen består av föreläsningar, övningstillfällen och seminarier.
Behandlingen av kursens olika områden inleds med att studenterna läser relevant litteratur. Därefter
följer en introducerande föreläsning på det aktuella området. Till varje rättsområde finns
verklighetsbaserat övningsmaterial i form av juridiska seminariefrågor/tillämpningsövningar, vilka
den studerande ska lösa inför respektive seminarie/övningstillfälle. Förberedelse kan med fördel ske
i grupp. Vid övningstillfällena skall de studerande redogöra för sina förslag till lösningar samt bemöta
och diskutera andra studenters lösningsförslag.
Moment som behandlas i kursen är avtalsrätt, standardavtalsrätt och entreprenadrättsliga
bestämmelser som reglerar juridiska relationer mellan beställare, entreprenör, underentreprenör,
leverantör, konsulter, besiktningsförrättare och andra aktörer.

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter och kompetenser:
Kunskaper
Kunskaper om sambanden mellan teknik och människa för att kunna beskriva lösningar som tar
hänsyn till både kundens och omvärldens behov.
Kunskap om säkerhetsfrågor.
Färdigheter.
Kan identifiera, formulera, analysera, planera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter inom
berg- och anläggningsteknik i rollen som ingenjör.
Kompetenser
Kan värdera information och metoder inom berg- och anläggningsindustri med hänsyn till relevanta
sociala, etiska och vetenskapliga aspekter.
Kan ta ansvar för ledning av individers och gruppers utveckling i arbetet.
Kan ta ansvar för och slutföra förelagda projekt.

Principer för betygssättning
Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG).
Icke godkänt (IG) Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen
Godkänt (G) Den studerande har nått samtliga mål för kursen.
Väl godkänt (VG) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Den studerande kan dessutom
självständigt resonera om möjligheter och begränsningar och använda dessa kunskaper, färdigheter
och kompetenser för att lösa enklare problem hämtade från verkligheten.
Former för kunskapskontroll
Kunskapskontroller görs under kursen genom övningar och seminarier. Kursen avslutas med en
tentamen.
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i
kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter
är ett av underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna
informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

