
Varför fastighetsrätt? 
Kunskaper i grundläggande fastighetsrätt är  
en trygghet och en kompetenshöjning inom  
många områden: 

  Fastighetsbolag

  Kommunal verksamhet  

  Fastighetsmäklarbyråer

  Banker och försäkringbolag

  Advokatbyråer 

  Bostadsrättsföreningar

Smidigt och flexibelt
• Tydliga avstämningar och test istället  

för en stor sluttenta. 
• Välj nivå själv: examinera för högskole- 

poäng eller stanna vid deltagardiplom. 
• Digital hemexamination.

Välpaketerad
fortbildning

Ta chansen att läsa Malmö universitets uppdragskurser inom fastighetsvetenskap. 
Fördjupade kunskaper ur ett juridiskt perspektiv med inriktning mot fastighetsrätt. 
För dig själv – eller din personal.

Uppdragskurser inom fastighetsrätt

Ett kurspaket, fyra delar 
Uppdragskursen inom fastighetsvetenskap består 
av fyra delar, var och en med ett eget fokus. Kursen 
motsvarar de krav i fastighetsrätt som krävs för 
registrering till mäklare.  

Del 1 Allmän fastighetsrätt, 9500 kr

Del 2 Speciell fastighetsrätt, 6500 kr

Del 3 Nyttjanderätt, 6500 kr 

Del 4 Bostadsrätt, 9500 kr

Välj enskilda delar eller läs in hela kursen till rabatterat 
pris! Två delar ger 1000 kr i rabatt, tre 1500 kr och hela 
kursen ger 2000 kr i rabatt.

I priset ingår undervisning, handledning och kurs- 
litteratur samt måltider och go-fika under träffarna.



Kursen Fastighetsrätt inklusive  
bostadsrätt och dess delar:

1. Allmän fastighetsrätt
• fastigheten och dess tillbehör
• överlåtelse av fast egendom, en orientering 

om entreprenadavtal
• kontraktsbrott och felbedömning vid fastighetsköp
• sakrättsliga frågor 
• panträtt och exekution

2. Speciell fastighetsrätt
• fastighetsbildning och gemensamma anordningar
• plan- och byggnadslagstiftning 
• miljörättsliga frågor för fastighetsägare 

3. Nyttjanderätt
• allmänt om nyttjanderätt till fast egendom
• bostadshyra och lokalhyra 
• allmänt om olika former av arrende 
• tomträtt och servitut

4. Bostadsrätt: 
• föreningsrättsliga grundsatser för 

bostadsrättsföreningar
• bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter
• överlåtelse av bostadsrätt och köprättsliga frågor
• nyproduktion, förhandsavtal och upplåtelse av bostadsrätt samt 

ombildning av hyresrätt till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt

Anmälan och villkor
Anmäl dig på uu.mau.se eller maila till ewa.marie.siwerson@mau.se

Obs! Uppdragskurser kan inte köpas av privatperson, utan finansieras 
av din arbetsgivare, som måste vara en juridisk person. Enskild firma 
kan alltså inte ingå uppdragsavtal.

För mer information, kontakta Ewa-Marie Siwerson. Telefon: 040-665 72 68, e-post: ewa-marie.siwerson@mau.se
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Ta hela kursen – och få 2000 kr i rabatt!

http://uu.mau.se/



