INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-,
SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP

UTBILDNINGSPLAN

RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL
INRIKTNING, 120/160 POÄNG
Legal Science Programme with International Approach, 120/160 points
Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
den 3 maj 2005. (Senast ändrad genom ordförandebeslut den 21 december 2005, dnr CF
53-267/2004.)
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ALLMÄNT

Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning omfattar 120/160 poäng (3
respektive 4 års heltidsstudier). Programstudierna innebär en frihet att utforma utbildningen
genom val av kurser. Genom att läsa huvudämnet rättsvetenskap i kombination med andra
ämnen förbereder programmet till juridiskt arbete inom såväl privat som offentlig
verksamhet och internationella organisationer. Internationaliseringen uppnås genom kurser
i internationella rättssystem och främmande rättskulturer och möjlighet att förlägga en del
av utbildningen till ett utländskt universitet. Flera rättsvetenskapliga kurser ges på engelska.
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UTBILDNINGENS MÅL

2.1
Mål för grundläggande högskoleutbildning
Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och
färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
(1 kap. 9 § Högskolelagen [HL])
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2.2
Programmets mål
Utbildningen skall förbereda studenterna för arbete som jurister inom företag, myndigheter
och organisationer av olika slag – både inom landet och utomlands. Kombinationen av
rättsvetenskap/juridik - inte minst studiet av folkrätt, europarätt och viss utländsk rätt -,
andra ämnen och någon termins studier utomlands skall ge kunskaper med en
mångvetenskaplig och internationell inriktning. Utbildningen skall 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. Under utbildningen återkommer inslag som syftar till att utveckla
informationskompetensen inom det juridiska området. Studenterna skall vidare ges
möjligheter till yrkesförberedande färdighetsträning.
Utbildningen skall utveckla förmågan att:
- självständigt söka och kritiskt använda juridiskt källmaterial och annan information
inom såväl nationell som internationell rätt
- 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
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UTBILDNINGEN

3.1
Utbildningens huvudsakliga uppläggning och innehåll
Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning är ett fritt program där
studenten efter det första obligatoriska året själv kan välja sina kurser.
Programmet inleds med en kurs på två terminer om rättsvetenskapens grundläggande teori
och praktik. Den första terminen innehåller en introduktion till främst den nationella
materiella rätten, och behandlar därutöver rättssystemets struktur och funktion,
rättskällelära med rättsteori och rättshistoria från såväl nationellt som internationellt
perspektiv. Kursen behandlar även informationskompetens. Den andra terminen ägnas i
större utsträckning åt den formella rätten så som processrätt och allmän förvaltningsrätt,
men därutöver även vissa materiella regler inom europarätten och den sociala dimensionens
juridik. Därefter kan studenten välja mellan kurser som behandlar utvecklingen av den
Europeiska rättstraditionen, olika rättskulturer och rättens globalisering, främmande och
komparativ rätt samt folkrätt och mänskliga rättigheter.
C-kursen i rättsvetenskap innehåller juridisk teori och metod samt författande och försvar
av ett självständigt arbete som kan ges en inriktning mot folkrätt eller europarätt.
På magisternivå som omfattar två terminer kan studenten välja mellan studier utomlands,
juridiska kurser eller kurser i andra ämnen. Magisterkursen avslutas med författande och
försvar av ett självständigt arbete omfattande 20 poäng som kan ges en inriktning mot
folkrätt eller europarätt.
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3.2
Rekommenderad studiegång
Termin 1 & 2:
Rättsvetenskapens grundläggande teori och praktik AB, 40 poäng
Inom ramen för denna kurs återfinns en introduktion till den materiella rätten,
rättssystemets struktur och funktion, rättskällelära med rättsteori och rättshistoria från såväl
nationellt som internationellt perspektiv. Därutöver studeras processrätt, europarätt, den
sociala dimensionens juridik och förvaltningsrätt.
Termin 3:
Legal tradition, cultures and law and development, 20 poäng
Inom ramen för denna kurs behandlas framväxten av den europeiska rättstraditionen, olika
rättskulturer samt utvecklingsfrågor i ett rättsperspektiv.
Termin 4:
Främmande och komparativ rätt, 20 poäng
Inom ramen för denna kurs behandlas komparativ metod samt studeras några främmande
länders rättssystem.
Termin 5:
Public International Law and Human Rights, 20 poäng
Inom ramen för denna kurs behandlas det folkrättsliga systemet, dess fundamentala
principer och regler, internationella organisationer samt skyddet för de mänskliga
rättigheterna.
Termin 6:
Rättsvetenskap C, 20 poäng
Inom ramen för denna kurs behandlas rättsvetenskapen teori och metod. Kursen avslutas
med ett självständigt arbete om 10 poäng som kan ges inriktning mot folkrätt eller
europarätt.
Termin 7 & 8:
Magisterkurser på D-nivå om sammanlagt 40 poäng
D-nivån utgörs av terminerna 7 och 8. Inom ramen för termin 7 väljer studenterna mellan
valfria kurser inom juridik som ligger på jur. kand. programmets fördjupningsnivå eller,
valfria kurser i exempelvis språk, statskunskap, sociologi, genusvetenskap eller en termins
utbytesstudier eller praktik. Vilka kurser och vilken nivå som kan komma ifråga bedöms i
samråd med studievägledare. Termin 8 består av författande och försvar av ett självständigt
arbete om 20 poäng.
3.3
Studieformer
Undervisningsformerna i de olika kurserna är anpassade till innehållet och syftet med
respektive kurs. I valet av undervisningsformer beaktas vad som ovan sagts om målen för
programmet. För närmare information se respektive kursplan.
3.4

Obligatorisk närvaro
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Obligatorisk närvaro gäller vid vissa seminarier. Vilka moment och deras omfattning
framgår av respektive kursplan.
3.5
Tröskelregler
För att gå vidare till en högre nivå inom huvudämnet krävs att föregående nivå fullgjorts
med minst betyget godkänd. För övriga ämnen och kurser se respektive kursplan.
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INTERNATIONELLT STUDENTUTBYTE

Örebro universitet har samarbetsavtal för utbyte av studenter vid juridiska utbildningar i
Norden, Europa, Asien, Australien och Nordamerika.
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BETYG OCH EXAMINATION

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) (6 kap. 10
§ högskoleförordningen [HF]).
Som betyg skall användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd om
inte högskolan föreskriver annat betygssystem (6 kap. 11 § HF).
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EXAMEN

Magisterexamen
Degree of Master (with a major in Legal Science)
1) fullgjorda kursfodringar om sammanlagt minst 160 poäng
2) fördjupade studier på 80 poängsnivå i huvudämnet (ABCD)
3) ett självständigt arbete om minst 20 poäng på D-nivå eller om vardera minst 10 poäng
på C- respektive D-nivå i huvudämnet
4) i huvudämnet får 40 poäng från forskarutbildningen tillgodoräknas.
Filosofie magisterexamen
Degree of Master of Social Science
1) fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 160 poäng
2) fördjupade studier på 80-poängsnivån i huvudämnet (ABCD)
3) ett självständigt arbete om minst 20 poäng på D-nivå eller två om vardera minst 10
poäng på C- respektive D-nivå i huvudämnet
4) i huvudämnet får 40 poäng från forskarutbildning tillgodoräknas, samt
5) kurs(er) om minst 20 poäng i ett andra ämne (biämne) från förutvarande filosofiska
fakulteternas samlade ämnesområde. Dessutom godtas samtliga inrättade huvudämnen
i filosofie kandidat och magisterexamen vid landets övriga universitet och högskolor.
Kandidatexamen
Degree of Bachelor (with major in Legal Science)
1) fullgjorda kursfodringar om sammanlagt minst 120 poäng
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2) fördjupade studier på 60 poängsnivå (ABC) i huvudämnet, samt
3) ett självständigt arbete om minst 10 poäng på C-nivå i huvudämnet.
Filosofie kandidatexamen
Degree of Bachelor of Social Science
1) fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 poäng
2) fördjupade studier på 60-poängsnivån (ABC) i huvudämnet
3) ett självständigt arbete om minst 10 poäng på C-nivå i huvudämnet
4) kurs(er) om minst 20 poäng i ett andra ämne (biämne) från förutvarande filosofiska
fakulteternas samlade ämnesområde. Dessutom godtas samtliga inrättade huvudämnen
i filosofie kandidat och magisterexamen vid landets övriga universitet och högskolor.
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BEHÖRIGHET FÖR TILLTRÄDE TILL PROGRAMMET

För tillträde till programmet krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet
enligt standardbehörighet B1, det vill säga: Svenska kurs B alternativt Svenska som andra
språk kurs B, Historia kurs A, Samhällskunskap kurs A samt
Engelsk kurs B (lägst betyget Godkänd krävs i kurs). Utöver dessa krav kan ytterligare
behörighetskrav tillkomma vid val av kurser inom programmet.
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URVAL, PLATSGARANTI OCH FÖRTUR

Vid urval till programmet används urvalsgrunderna betyg (60 procent av platserna) och
resultat från högskoleprov i kombination med arbetslivserfarenhet (40 procent av platserna)
(Ordförandebeslut den 21 december 2005, dnr CF 53-267/2004).
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 Antagningsordning för grundutbildningen - föreskrifter
vid Örebro universitet.
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TILLGODORÄKNANDE AV TIDIGARE UTBILDNING

Beslut om tillgodoräknande av kurs i en generell examen, om bedömningen sker i samband
med begäran om examensbevis och kan betraktas som rutinmässig, fattas av chefen för
Utbildnings- och forskaravdelningen (se Rektors delegationer i utbildningsfrågor).
Beslut om tillgodoräknande i övriga fall, utom för erhållande av betyg på kurs, fattas av
respektive institutionsstyrelse (se Rektors delegationer i utbildningsfrågor )
Beslut om tillgodoräknande för erhållande av betyg på kurs fattas av examinator för den
aktuella kursen (6 kap. 10 § HF).
För ytterligare information, se Tillgodoräknandeordning för grundutbildningen vid Örebro
universitet.
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-------IKRAFTTRÄDANDE- OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
Denna utbildningsplan gäller från och med höstterminen 2005.
De som påbörjat utbildningen höstterminen 2001 har rätt att genomföra utbildningen i
enlighet med den utbildningsplan som gällde den termin studierna påbörjades till utgången
av juni 2006.
De som påbörjat utbildningen höstterminen 2002 har rätt att genomföra utbildningen i
enlighet med den utbildningsplan som gällde den termin studierna påbörjades till utgången
av juni 2007.
De som påbörjat utbildningen höstterminen 2003 har rätt att genomföra utbildningen i
enlighet med den utbildningsplan som gällde den termin studierna påbörjades till utgången
av juni 2008.
De som påbörjat utbildningen höstterminen 2004 har rätt att genomföra utbildningen i
enlighet med den utbildningsplan som gällde den termin studierna påbörjades till utgången
av juni 2009.
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