
Juristprogrammet
4,5 ÅR270 HP JURISTEXAMEN

Termin 1, 30 HP
Rättens grunder

Termin 2, 30 HP
Privaträtt

Termin 3, 30 HP
Ekonomisk rätt

Termin 4-5, 45 HP
Rättsstaten

Termin 5-6, 30 HP
Europa och världen

Termin 6, 30 HP
Självständigt juridiskt arbete, kandidatuppsats

Grundnivå

Kandidatexamen i 
Rättsvetenskap

180 HP

Avancerad nivå

Juristexamen

270 HP

Termin 7, 15 HP
Rättshistoria och allmän rättslära, avancerad nivå

Termin 7-8, 45 HP
15 hp inom ämnet rättsvetenskap på avancerad nivå

Möjlighet till:
- fria termin, valfri kurs 30 hp på både grund- samt
avancerad nivå

- avancerade kurser, minst 15 hp
- praktik
- utbytesstudier

Termin 9, 30 HP
Examensarbete inom juristprogrammet, masteruppsats
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Juristprogrammet

Termin 2 Privaträtt
Under kursen studeras central civilrättslig lagstiftning i form av avtalsrätt, köprätt, kontraktsrätt, 
fordringsrätt och krediträtt, skadeståndsrätt och försäkringsrätt, sakrätt och insolvensrätt samt 
familjerätt. Rättsområdena är av avgörande betydelse för näringslivet men även för enskilda 
individer och för familjer. I likhet med termin 1 tränas muntlig och skriftlig framställning, 
argumentationsteknik, juridisk metod mm.

Ekonomisk rätt
Vad gäller för regler på arbetsmarknaden, vilka förutsättningar gäller för olika bolagsformer och 
vad gäller vid beskattning av privatpersoner och företag? Detta är några av de frågor som berörs 
under terminen som innefattar studier av rättsområdena associationsrätt, finansrätt, arbetsrätt med 
arbetsmiljörätt, marknads och immaterialrätt, samt grundläggande ekonomi. Kursen avslutas med 
ett bolagsspel som knyter samman terminen som helhet och där färdighet i argumentationsteknik 
tränas och fördjupas.   

Termin 3

Termin 1 Rättens grunder

Termin 4 Rättsstaten
Under kursen studeras rättsstaten och frågor om rättssäkerhet samt hur dessa begrepp tolkas inom 
olika delar av den offentliga rätten i vid bemärkelse. Kursen består av tre delkurser som omfattar 
15 högskolepoäng vardera, Förvaltningsrätt, Straffrätt och Processrätt. Här studeras således frågor 
om brott och straff, förfarandet i domstol, civil- och straffprocessrätt, kommunal organisation, 
vilka regler som styr förhållandet mellan enskilda och myndigheter samt offentlighetsprincipen. 
På kursen förekommer, i likhet med föregående terminer, inslag av träning i argumentationsteknik, 
kritiska diskussioner om rätten och rättens internationella dimension. 

Termin 5 Europa och världen
Vad har EU för befogenheter i Sverige, vilka maktbefogenheter har FN, vilka är de mänskliga rät-
tigheterna, vad har länder för ansvar för att tillse att folkrätten efterlevs? Vidare, vilken lagstiftning 
ska en svensk domstol tillämpa vid civilrättsliga tvister som är av internationell karaktär är exem-
pel på frågor som studeras under kursen. Kursen omfattar folkrätt, europarätt, komparativ rätt 
och internationell privaträtt och utgör en fördjupning av det inslag av internationell rätt som har 
introducerats inom ram för de tidigare studerade rättsområdena.

Grundnivå

Den första terminen samläser Juridicums två program två tredjedelar av terminen med civilrätt, 
straff- och processrätt samt statsrätt. Vidare inkluderar kursen grunderna i juridisk teori och metod 
där studenter tränas i juridisk problemlösning, innefattande källsökning och källkritik, arbets- och 
argumentationsteknik. Under terminen som helhet tränas muntlig och skriftlig framställan. 
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Termin 7 Rättshistoria och allmän rättslära, avancerad nivå
Kursen synliggör aspekter av rätten som vanligtvis inte uppmärksammas på materiell rättsliga 
kurser. Hit hör exempelvis ett problematiserande av den juridiska metodiken och vad är det som 
legitimerar rätten. Hör exempelvis moral och juridik ihop eller ska dessa ses som separata fenomen 
är frågor som diskuteras på kursen. Vidare studeras rättshistoria.

45 hp varav 15 hp inom ämnet rättsvetenskap på avancerad nivå

Möjlighet till:
- fria termin, valfri kurs 30 hp på både grund- samt avancerad nivå
- avancerade kurser, minst 15 hp
- praktik
- utbytesstudier

Termin 7–8

Termin 6 Självständigt juridiskt arbete, kandidatuppsats
Kursen utgör ett självständigt juridiskt arbete där studenten skriver en uppsats inom något av de 
rättsområden som tidigare har studerats. Syftet med kursen är fördjupa färdigheterna i skriftlig 
framställning och juridisk metod.

Termin 9 Examensarbete inom juristprogrammet, masteruppsats
Utbildningen avslutas med ett examensarbete inom valfritt rättsområde.

Avancerad nivå




