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JURISTPROGRAMMET, 270 HÖGSKOLEPOÄNG
Law Programme, 270 higher educational credits
Utbildningsprogrammet är inrättat den 15 mars 2005 av fakultetsnämnden för
humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplanen är senast fastställd den
14 oktober 2009 av fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap.

1
ALLMÄNT
Juristprogrammet omfattar 270 högskolepoäng (fyra och ett halvt års heltidsstudier).
Programmet leder till en juristexamen, med möjlighet att genom etappavgång efter
tre år erhålla en kandidatexamen (180 högskolepoäng) med rättsvetenskap som
huvudområde.
En utbildning som leder till juristexamen förbereder dels för yrkesverksamhet som
jurist vid domstolar, åklagar- och polismyndigheter, annan offentlig förvaltning,
advokatbyråer samt övrig privat sektor, dels för studier på forskarnivå.
2

UTBILDNINGENS MÅL

2.1
Mål för utbildning på avancerad nivå
Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som
studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter
och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som
gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda
kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar
och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav
på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbetet.
(1 kap. 9§ högskolelagen [HL])
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2.2
Mål för Juristprogrammet
Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 8 § HL)
För juristexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att
arbeta inom yrken för vilka juristexamen är ett behörighetskrav samt inom annan
yrkesverksamhet inom det juridiska området som förutsätter sådan kunskap och
förmåga.
Kunskap och förståelse
För juristexamen skall studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt insikt i aktuellt forskningsoch utvecklingsarbete,
- visa fördjupad kunskap i och förståelse av centrala juridiska ämnen samt kunskap
i andra ämnen som är av särskild betydelse för tillämpningen av de juridiska
kunskaperna,
- visa kännedom om rättssystemets roll nationellt och internationellt, och
- visa kunskap om sådan samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors
och mäns livsbetingelser.
Färdighet och förmåga
För juristexamen skall studenten
- visa fördjupad förmåga att tillämpa kunskap samt att göra kvalificerade
bedömningar,
- visa fördjupad förmåga att använda olika tolknings- och tillämpningsmetoder
inom juridik,
- visa förmåga att systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, formulera och
analysera frågeställningar samt planera och genomföra kvalificerade uppgifter
inom givna tidsramar,
- visa förmåga att arbeta såväl individuellt som i samverkan med andra, och
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och
skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika
grupper.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För juristexamen skall studenten
- visa förmåga att inom området göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga och samhälleliga frågor, såsom de mänskliga rättigheterna och
etiska aspekter,
- visa förmåga till ett självständigt och kritiskt förhållningssätt gentemot
rättssystemet,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande
utveckla sin kompetens.
(bilaga 2, högskoleförordningen [HF])
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3

UTBILDNINGEN

3.1
Utbildningens huvudsakliga uppläggning och innehåll
Utbildningens struktur är baserad på en uppdelning på en grundnivå om sex terminer
och en avancerad nivå om tre terminer, totalt 270 högskolepoäng.
Grundnivån innefattar rättsvetenskapens alla centrala områden, såsom civilrätt,
processrätt, straffrätt, statsrätt, förvaltningsrätt, skatterätt och internationell rätt.
Utbildningen syftar till att redan från början tillhandahålla en metodologisk ansats
med stort utrymme för kritiskt tänkande. På samma sätt är tanken att studenterna
tidigt i utbildningen skall tillägna sig en medvetenhet om processers betydelse, både i
form av traditionella rättegångar och förhandlingsspel med mera. Utrymme ges för
att dryfta frågor om yrkesetik, förhållandet mellan skrivna rättsregler och moraliska
föreställningar och andra liknande spörsmål. Grundnivån fungerar som en
sammanhållen juridisk utbildning, vilken de studenter som så önskar kan avsluta med
en kandidatexamen med rättsvetenskap som huvudområde. Med hänsyn härtill
avslutas grundnivån med ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng.
Den avancerade nivån har en markant inriktning mot fördjupning, metod och
tillämpning. Studenterna ges på denna nivå valmöjligheter i fråga om inriktning.
Kurserna på denna nivå innefattar såväl fördjupade juridiska studier inom ett eller
flera särskilda ämnesområden, som breddning såväl inom som utom det
rättsvetenskapliga området. Den avancerade nivån avslutas med ett självständigt
arbete om 30 högskolepoäng.
Genomgående stråk i utbildningen
Under termin 1 introduceras vissa genomgående stråk i utbildningen, vilka sedan
kontinuerligt återkommer som fortlöpande inslag under hela utbildningstiden. Dessa
har till syfte att problematisera och ge perspektiv och är inriktade på form,
förhållningssätt och tekniker. Följande stråk återfinns i utbildningen (a) perspektiv
och kritik (exempelvis historiska utvecklingsperspektiv, strukturell kritik såsom
genus och klass, rättsekonomi samt diverse andra utifrånperspektiv på juridiken) (b)
processuella och rättsteoretiska aspekter på rättssystemet samt (c) europeiska och
internationella aspekter.
3.2
Kurser som ingår i programmet
Grundnivån
Grundnivån (sex terminer) består av sex olika kurser inom rättsvetenskap med
följande huvudsakliga innehåll:
Termin 1
Rättsvetenskap A, Rättens grunder, 30 högskolepoäng
Inom ramen för denna kurs återfinns en introduktion till den materiella rätten.
Härutöver tillägnar sig studenterna kunskaper om processrätt, rättssystemet,
rättskällelära med rättsteori och rättshistoria samt informationskompetens.
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Termin 2
Rättsvetenskap B, Privaträtt, 30 högskolepoäng
Genom denna kurs tillägnar sig studenterna kunskaper om den centrala
förmögenhetsrätten (avtalsrätt, köprätt och annan kontraktsrätt, fordringsrätt,
skadeståndsrätt, sak- och insolvensrätt) samt familjerätten.
Termin 3
Rättsvetenskap B, Ekonomisk rätt, 30 högskolepoäng
Efter att ha genomgått denna kurs har studenterna tillägnat sig kunskaper om finansoch associationsrätt med ekonomi, arbetsrätt, marknadsrätt samt immaterialrätt.
Termin 4 och första hälften av termin 5
Rättsvetenskap B, Rättsstaten, 45 högskolepoäng
Inom ramen för denna kurs tillägnar sig studenterna kunskaper om konstitutionell
rätt, förvaltningsrätt inklusive förvaltningsprocessrätt, processrätt samt straffrätt.
Andra hälften av termin 5 och första hälften av termin 6
Rättsvetenskap C, Europa och världen, 30 högskolepoäng
Genom denna kurs tillägnar sig studenterna kunskaper om folkrätt, europarätt,
komparativ rätt samt internationell privaträtt.
Andra hälften av termin 6
Självständigt juridiskt arbete C, 15 högskolepoäng
Ett självständigt juridiskt arbete (uppsats) om 15 högskolepoäng skall författas.
Den avancerade nivån
Den avancerade nivån (tre terminer, 90 högskolepoäng) består av följande kurser och
moment:
Vad är rätt? – Praktisk tillämpning och teoretisk reflexion, avancerad nivå,
15 högskolepoäng
Detta är en obligatorisk avancerad juridisk kurs som behandlar den allmänna
rättsläran i vid mening. Kursen bör normalt läsas under första hälften av termin 7 och
fungerar då som en inkörsport till den avancerade nivån.
Valfria kurser i rättsvetenskap på avancerad nivå omfattande 15 högskolepoäng
Studenten väljer någon av de olika alternativa inriktningar som erbjuds inom
rättsvetenskap för kurser på avancerad nivå.
Valfria kurser omfattande 30 högskolepoäng
Studenten väljer någon av de olika alternativa inriktningar som erbjuds inom
rättsvetenskap för kurser på avancerad nivå. Som alternativ kan studenten välja att
läsa kurs inom ett annat område för att bredda eller fördjupa de tidigare studierna.
Självständigt arbete, 30 högskolepoäng (avancerad nivå)
Ett obligatoriskt självständigt arbete inom ett område som studenten väljer i samråd
med en särskilt utsedd handledare skall författas. Områdena kan i princip väljas fritt
inom ramen för hela det rättsvetenskapliga området och kan även ges
tvärvetenskaplig inriktning.
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3.3
Studieformer
Undervisningen präglas av variationsrikedom i syfte att underlätta lärande, samtidigt
som fokus ligger på studentens träning i att praktiskt lösa juridiska problem. Detta
gäller såväl undervisning som examination. Undervisningen bedrivs i form av
föreläsningar, lektioner och seminarier, liksom i form av processpel och rollspel av
olika slag. Den pedagogiska grundtanken har influenser av problemorienterat lärande
och så kallad ”case-metodik”, även om inte hela utbildningen genomförs med dessa
pedagogiska metoder. Studierna är utformade för att stimulera kritiskt reflekterande,
förmåga att söka och värdera information, förmåga att självständigt följa
kunskapsutvecklingen samt förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt. För
närmare information om studieformer, se respektive kursplan.
4
INTERNATIONELLT STUDENTUTBYTE
På den avancerade nivån erbjuds studenterna möjlighet att förlägga studier om 30
högskolepoäng till utländskt universitet som Örebro universitet har
studentutbytesavtal med.
5
BETYG OCH EXAMINATION
Om inte annat är föreskrivet i kursplanen skall, enligt 6 kap. 18 § HF, betyg sättas på
en genomgången kurs. Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd
lärare (examinator).
Som betyg skall, enligt 6 kap. 19 § HF, användas något av uttrycken underkänd,
godkänd eller väl godkänd, om inte högskolan föreskriver annat betygssystem.
Enligt rektorsbeslut (148/2005) får Institutionen för beteende-, social-, och
rättsvetenskap på de kurser som inom ramen för Juristprogrammet ges i
huvudområdet rättsvetenskap, tillämpa ett betygssystem som innehåller betygen
underkänd (U), godkänd (B), icke utan beröm godkänd (Ba) samt med beröm
godkänd (AB).
Obligatoriska moment i form av obligatorisk närvaro förekommer vid åtskilliga
undervisningsmoment. För närmare information om kraven på obligatoriska moment
och deras omfattning, se respektive kursplan.
För ytterligare information, se lokala riktlinjer för examination.
6
EXAMEN
Juristexamen (Degree of Master of Laws)
Juristexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 270
högskolepoäng. Inom ramen för kursfordringarna skall studenten ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.
Mål, se punkt 2.2.
Inom ramen för utbildningen uppfylls dessutom kursfodringarna för en
kandidatexamen. För ytterligare information, se lokala riktlinjer för examina.
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7

BEHÖRIGHETSVILLKOR

7.1
Behörighetsvillkor vid antagning till programmet
Utöver kraven på grundläggande behörighet, gäller följande krav på förkunskaper
och andra villkor (särskild behörighet) för tillträde till programmet.
Områdesbehörighet 1, det vill säga Historia A och Samhällskunskap A, med lägst
betyget Godkänd i respektive kurs.
Utöver dessa krav kan ytterligare behörighetskrav tillkomma beroende på studentens
egna val av kurser inom programmet.
För ytterligare information, se Antagningsordningen.
7.2
Behörighetsvillkor vid antagning till kurser inom programmet
För att bli antagen till kurser inom programmet krävs att den studerande har den
särskilda behörighet som föreskrivs. Den särskilda behörigheten framgår av
respektive kursplan.
8

URVAL OCH PLATSGARANTI

8.1
Urval till programmet
Vid urval till programmet används urvalsgrunderna betyg (60 procent av platserna)
och resultat från högskoleprovet (40 procent av platserna).
8.2
Platsgaranti inom programmet
Utöver programmets obligatoriska kurser, har studerande inom ramen för de valfria
kurserna platsgaranti till universitetets samtliga kurser (dock högst 30 högskolepoäng
per termin) där den studerande uppfyller kraven för den särskilda behörigheten.
Kurser kan undantas från platsgarantin, se Antagningsordningen.
9

TILLGODORÄKNANDE AV TIDIGARE UTBILDNING

Beslut om tillgodoräknande av kurs i generell examen, om bedömningen sker i
samband med begäran om examensbevis och kan betraktas som rutinmässig, fattas
av chefen för Studentservice (se delegationer i utbildningsfrågor).
Beslut om tillgodoräknande i övriga fall fattas av respektive akademichef (se
delegationer i utbildningsfrågor).
För ytterligare information, se lokala riktlinjer för tillgodoräknanden.
--IKRAFTTRÄDANDE- OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER (6 KAP. 17 §
HF)
Denna utbildningsplan gäller från och med höstterminen 2010.
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De som påbörjade utbildningen höstterminen 2005 har rätt att slutföra utbildningen i
enlighet med den utbildningsplan som fastställdes 15 mars 2005 till och med
vårterminen 2011.
De som påbörjade utbildningen höstterminen 2006 har rätt att slutföra utbildningen i
enlighet med den utbildningsplan som fastställdes 15 mars 2005 till och med
vårterminen 2012.
De som påbörjade utbildningen höstterminen 2007 har rätt att slutföra utbildningen i
enlighet med den utbildningsplan som fastställdes 22 mars 2007 till och med
vårterminen 2013.
De som påbörjade utbildningen höstterminen 2008 har rätt att slutföra utbildningen i
enlighet med den utbildningsplan som fastställdes 22 mars 2007 och ändrades senast
16 oktober 2007, till och med vårterminen 2013.
De som påbörjade utbildningen höstterminen 2009 har rätt att slutföra utbildningen i
enlighet med den utbildningsplan som fastställdes 22 mars 2007 och ändrades senast
16 oktober 2007, till och med vårterminen 20114.
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