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ALLMÄNT

Programmet för Rättsvetenskap med internationell inriktning omfattar 120/160 poäng (3
respektive 4 års heltidsstudier). Programstudierna innebär en viss frihet att själv utforma
utbildningen genom eget val av kurser. Genom att läsa huvudämnet rättsvetenskap i
kombination med andra ämnen förbereder programmet till juridiskt inriktat arbete inom såväl
privat som offentlig verksamhet. Internationaliseringen uppnås för det första genom kurser i
internationella rättssystem och främmande rättskulturer. För det andra finns möjligheten att
förlägga någon del av utbildningen till ett utländskt universitet. För det tredje erbjuds
rättsvetenskapliga kurser på engelska.
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UTBILDNINGENS MÅL

2.1

Mål för grundläggande högskoleutbildning

Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, ge
studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa
problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen
avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på
vetenskaplig nivå (Högskolelagen 1 kap. 9 §).
2.2

Mål för det rättsvetenskapliga programmet

Utbildningen skall förbereda studenterna för arbete som jurister inom företag, myndigheter
och organisationer av olika slag - både inom landet och utomlands. Kombinationen av juridik
- inte minst studiet av EG-rätt och viss utländsk rätt -, andra ämnen och någon eller några
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terminers studier utomlands skall ge kunskaper med en tvärvetenskaplig och internationell
inriktning. Utbildningen ska, bl.a. genom inslag av historiska, filosofiska och internationella
perspektiv, främja studenternas personliga utveckling och ge förutsättningar för ett
självständigt och kritiskt förhållningssätt till rätten och kunskapsbildningen. Studenterna skall
ges möjligheter till yrkesförberedande färdighetsträning.
Utbildningen skall utformas i syfte att utveckla förmågan att:
- självständigt söka och använda juridiskt källmaterial
- identifiera och analysera juridiska problem
- förstå rättssystemets roll nationellt och internationellt
- förstå det särpräglade i juridisk argumentation
- muntligen och skriftligen föra en argumentation i rättsliga frågor
- tillämpa inhämtad kunskap
- arbeta både individuellt och tillsammans med andra
Utbildningen skall stimulera och ta till vara initiativ från studenternas sida.
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UTBILDNINGEN

3.1

Utbildningens huvudsakliga innehåll och uppläggning

Det rättsvetenskapliga programmet är ett fritt program där studenten själv har frihet att välja
kurser själv. Följande beskrivning av utbildningens innehåll och uppläggning är en
rekommenderad studieplan för att studenten ska kunna tillgodogöra sig det utbud av kurser
som finns vid Örebro universitet och våra utbytesuniversitet i andra länder. Programmet
inleds med en kurs på två terminer om rättsvetenskapens grundläggande teori och praktik.
Den innehåller civilrätt och offentlig rätt samt vetenskapsteori och metod. Vidare innehåller
den processrätt, EG-rätt, den sociala dimensionens juridik samt skadestånds- och
obeståndsrätt. Efter de två första terminerna ges möjlighet att välja mellan kurserna
handelsrätt med internationell inriktning och international law and legal systems. Sedan läses
kursen främmande och komparativ rätt.
Det finns även möjlighet att studera utomlands och att läsa valfria kurser i andra ämnen än
rättsvetenskap för att skapa en bredare utbildning. C-kursen i rättsvetenskap innehåller
juridisk teori och metod, där ett väsentligt moment ägnas åt synpunkter på diskussion av
författandet av vetenskapliga framställningar samt författande och försvar av uppsats. Dkursen ger ytterligare kunskaper i juridisk teori och metod samt författande och försvar av
uppsats.
3.2

Rekommenderad studieplan

Termin 1 och 2

Rättsvetenskapens grundläggande teori och praktik AB, 40 poäng

Termin 3

Handelsrätt med internationell inriktning B, 20 poäng eller
International Law and Legal Systems, intermediate course, 20
points

Termin 4

Främmande och komparativ rätt B, 20 poäng

Termin 5

Valfri kurs eller utlandsstudier
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Termin 6

Rättsvetenskap C, 20 poäng

Termin 7

Valfri kurs eller utlandsstudier

Termin 8

Rättsvetenskap D, 20 poäng

3.3

Tröskelregler

För att gå vidare på en högre nivå krävs att föregående nivå fullgjorts.
3.4

Studieformer

Undervisningsformerna i de olika kurserna är anpassade till innehåll och syfte med respektive
kurs. I valet av undervisningsformer beaktas vad som ovan sagts om målen för det
rättsvetenskapliga programmet.
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INTERNATIONELLT STUDENTUTBYTE

Utbildningsanordnaren har samarbetsavtal för utbyte av studenter vid besläktade utbildningar
i Norden, Europa och Nordamerika. Studenten kan också själv ta initiativ till att gå kurser vid
universitet i andra länder.
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BETYG OCH EXAMINATION (HF 6 kap. 10-11 § §)

Om inte annat är föreskrivet i kursplanen skall betyg sättas på en genomgången kurs. Betyget
skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator).
Som betyg skall användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd om inte
högskolan föreskriver annat betygssystem.
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EXAMEN (HF 6 kap. 4-5 § §)

Programmet leder fram till följande examina:
Magisterexamen i rättsvetenskap med internationell inriktning
Degree of Master of Legal Science with focus on Internationalisation

För att erhålla examensbevis krävs:
1. fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 160 poäng
2. fördjupade studier på 120-poängsnivån (ABCD) i huvudämnet rättsvetenskap, samt
3. ett självständigt arbete om minst 20 poäng eller två om vardera minst 10 poäng i
huvudämnet.
4. i huvudämnet får 40 poäng från forskarutbildning tillgodoräknas.
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Kandidatexamen i rättsvetenskap med internationell inriktning1
Degree of Bachelor of Legal Science with focus on Internationalisation

1)
2)
3)
4)

fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 poäng
fördjupade studier på 60-poängsnivån (ABC) i huvudämnet, samt
ett självständigt arbete om minst 10 poäng i huvudämnet
minst en kurs om 20 poäng i något modernt främmande språk.

För information om övriga examina se Examensordning för grundutbildning Örebro
universitet.
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BEHÖRIGHET

För tillträde till programmet krävs den särskilda behörigheten B.1 och Eng. B det vill säga:
- Svenska B / Sv2 B/ Sv 3 åk HSENT / etapp 3
- Historia A / Hi 3 åk HSN eller 2 åk ET, N(med alternativämne) MuSoEp / etapp 2,
- Samhällskunskap A / Sh 2 åk från tvåårig linje eller minst 2 åk från treårig linje / etapp 2
och
- Engelska B / En 3 åk HSEN / 2 åk HHe / etapp 3.
Lägst betyget godkänd / 3 i ovanstående ämnen. Utöver dessa krav kan ytterligare
behörighetskrav tillkomma när valfria kurser väljs inom programmet.
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URVAL, PLATSGARANTI OCH FÖRTUR

Urval sker efter bestämmelser som anges i Högskoleförordningen 7 kap. 10 – 16 §§.
Urvalet sker parallellt för fördelningen av platser mellan olika urvalsgrupper med i förväg
bestämd platsfördelning angiven i procent för varje urvalsgrupp. Urval på grundval av betyg
50% och på grundval av högskoleprov 50%. I de olika betygsgrupperna fördelas platserna i
förhållande till antalet sökande i varje grupp.
De antagna studenterna har platsgaranti, med några få undantag, till universitetets samtliga
kurser där de uppfyller den särskilda behörigheten. Universitets mål är att varje student skall
antas till sitt förstahandsval, se den lokala antagningsordningen 2.12.2.
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TILLGODORÄKNANDE AV TIDIGARE UTBILDNING

Enligt högskoleförordningen 6 kap. 12-14 §§ står följande om tillgodoräknande:
12 § Om en student vid en högskola inom landet har gått igenom viss grundläggande
högskoleutbildning med godkänt resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för
motsvarande utbildning vid någon annan högskola. Detsamma gäller studenter, som vid
universitet eller motsvarande läroanstalt i Danmark, Finland, Island eller Norge har gått
igenom viss utbildning med godkänt resultat.
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Examensordning för grundutbildning Örebro universitet är under bearbetning och examensreglerna kan därmed
förändras hösten 2001.
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13 § Student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 12 §, om de
kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en
sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att
tillgodoräknas. Student får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som
har förvärvats i yrkesverksamhet.
14 § Högskolan skall pröva om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för
tillgodoräknande. Endast den som är student och den som har gått igenom en sådan
uppdragsutbildning som avses i 7-8 §§ förordningen (1997:845) om uppdragsutbildning vid
universitet och högskolor kan komma i fråga för tillgodoräknande.
För övrigt gäller följande:
Beslut om tillgodoräknande av kurs i en generell examen fattas av rektor eller den han
bemyndigar. Rektor har bemyndigat chefen för avdelningen för studentfrågor att besluta i
rutinfall. Rektor har bemyndigat berörd institutionsnämnd att besluta om tillgodoräknande i
komplicerade fall.
Beslut om tillgodoräknande av del av kurs fattas av examinator (HF 6:10).
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