INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-,
SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP

Utbildningsplan
Dnr CF 52- 738/2007
Sida 1 (7)

RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED
INTERNATIONELL INRIKTNING, 180 HÖGSKOLEPOÄNG
Legal Science Programme with international approach, 180 higher education
credits

Utbildningsprogrammet inrättades av forskningsnämnden inför höstterminen 1994.
Utbildningsplanen är senast fastställd den 31 januari 2008 av fakultetsnämnden för humaniora
och socialvetenskap.
1
ALLMÄNT
Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning omfattar 180
högskolepoäng, tre års heltidsstudier och leder, beroende på vilka val den
studerande gör, antingen till en kandidatexamen eller till en filosofie
kandidatexamen. Programstudierna innebär en frihet att utforma utbildningen
genom val av kurser. Genom att läsa huvudområdet rättsvetenskap i kombination
med andra områden 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 av
de rättsvetenskapliga kurserna ges på engelska.
2

UTBILDNINGENS MÅL

2.1
Mål för utbildning på grundnivå
Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna
får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller
motsvarande kunskaper.
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
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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. 8 § högskolelagen [HL])
2.2

Mål för Rättsvetenskapliga programmet med internationell
inriktning
Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap 8 § HL)
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet
kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder
inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om
aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och
situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att
genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område
som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den
används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens.
(bilaga 2, högskoleförordningen [HF])
3

UTBILDNINGEN

3.1
Utbildningens huvudsakliga uppläggning och innehåll
Inom ramen för utbildningen läser studenten 90 högskolepoäng (A- till C-nivå)
inom rättsvetenskap som är utbildningens huvudområde. De återstående kurserna,
upp till 180 högskolepoäng, väljer studenten fritt ur universitetets kursutbud.
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3.2

Rekommenderad studiegång

Kandidatexamen
Termin 1: Rättsvetenskap A,
Rättsvetenskapens grundläggande teori och praktik A, 30 högskolepoäng
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 vetenskaplig
kommunikation, europarätt och statsrätt.
Termin 2: Rättsvetenskap B,
EU- Law and Integration, 30 högskolepoäng
Inom ramen för kursen behandlas EU och dess institutioner, EU:s rättssystem och
funktion, den inre marknaden samt den sociala dimensionen. Dessutom behandlas
vetenskaplig kommunikation med delmomenten informationskompetens,
akademiskt skrivande, retorik och interaktiv kommunikationsteknik.
Termin 3: Rättsvetenskap B,
Comparative Law and Legal Tradition, 30 högskolepoäng
Kursen fokuserar på den europeiska rättstraditionen genom att spåra dess rötter och
utvecklingen till modern tid. Kursen behandlar de framträdande rättsordningarna i
världen. Syftet är att bredda studenters perspektiv och uppmuntra till en global
utblick på rätten och rättsliga frågor, samt komparativ rätt och utvecklingsfrågor i
ett rättsperspektiv.
Efter avslutad Termin 3 väljs en utav två profiler:
Internationell affärsrätt eller Public International Law and Human Rights
Profilen Internationell Affärsrätt
Termin 4: Rättsvetenskap B,
Svensk och internationell förmögenhetsrätt, 30 högskolepoäng
Kursen behandlar de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och effekterna
av sådana transaktioner i olika riktningar.
Termin 5: Rättsvetenskap B,
EU-rättslig implementering i svensk arbetsrätt, 15 högskolepoäng
Kursen behandlar svensk och EU-rättslig arbetsrätt, med andra ord de rättsregler
som styr de arbetsrättsliga relationerna och effekterna av sådana relationer.
Marknadsrätt och immaterialrätt, 15 högskolepoäng
Kursen är i första hand inriktad på svenska och europeiska rättsregler om
marknadsföring, konkurrensrätt och rättigheter av icke materiell natur, nämligen
upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt och känneteckningsrätt.
Termin 6: Rättsvetenskap C,
Rättsvetenskap C, 30 högskolepoäng
I denna kurs behandlas rättsvetenskapens teori och metod. Kursen avslutas med ett
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självständigt arbete om 15 högskolepoäng som kan ges inriktningen mot svensk och
internationell förmögenhetsrätt.
Profilen Public International Law and Human Rights
Termin 4: Rättsvetenskap B,
Public International Law and its Organisations, 30 högskolepoäng
Kursen behandlar folkrättsliga regler och normer tillämpliga mellan stater och
andra internationella subjekt. Dessutom studeras de mänskliga rättigheternas
struktur, funktion och praktiska tillämpning. Kursen behandlar även rätt och
utveckling. Detta innebär en genomgång av användandet av rättsliga instrument för
att främja ekonomisk utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter.
Termin 5,Rättsvetenskap B,
Human Rights and Refugee Law, 30 högskolepoäng
Kursen behandlar mänskliga rättigheter i det svenska systemet. Kursen innebär
även en simulering av en process inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter.
Kursen behandlar även internationella konventioner inom området för flyktingrätt,
men dock med fokus på svensk lagstiftning.
Termin 6: Rättsvetenskap C,
Rättsvetenskap C, 30 högskolepoäng
I denna kurs behandlas rättsvetenskapen teori och metod. Kursen avslutas med ett
självständigt arbete om 15 högskolepoäng som kan ges inriktning mot folkrätt eller
europarätt.
Filosofie kandidatexamen
Enligt studiegången ovan, men med någon/några av B-kurserna ersatt av
kurs/kurser inom annat huvudområde/andra huvudområden inom filosofiskt
fakultetsområde om minst 30 högskolepoäng.
3.3
Studieformer
Studierna syftar till att stimulera den studerandes egna aktiva lärandeprocesser och
bygger på eget kunskapssökande och, så långt som möjligt, eget kunskapsinhämtande.
Vidare är studierna utformade för att stimulera kritiskt reflekterande och lärandemiljön
utgörs av seminarier, tillämpningsövningar, föreläsningar och processpel. För närmare
information om studieformer, se respektive kursplan.
4
INTERNATIONELLT STUDENTUTBYTE
Örebro universitet har för närvarande flera samarbetsavtal för utbyte av studenter.
Se hemsidan för information om de avtal som gäller för närvarande.
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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.
I de fall rektor medgivit avsteg från den tregradiga betygskalan framgår detta av
respektive kursplan.
Obligatoriska moment förekommer i form av seminarier och redovisningar. För
närmare information om kraven på obligatoriska moment och deras omfattning, se
respektive kursplan.
För ytterligare information, se lokala riktlinjer för examination.
6
EXAMEN
Kandidatexamen (Degree of Bachelor [with a major in Law])
En kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180
högskolepoäng, varav
- minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning (ABC) inom ett
huvudområde,
- ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng på C-nivå
inom ramen för huvudområdet.
Filosofie kandidatexamen (Degree of Bachelor of Social Science)
En filosofie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om
180 högskolepoäng, varav
- minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning (ABC) inom ett huvudområde
från filosofiskt fakultetsområde,
- ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng på C-nivå
inom ramen för huvudområdet,
- minst 30 högskolepoäng inom annat huvudområde/andra huvudområden från
filosofiskt fakultetsområde.
Mål, se punkt 2.2.
För ytterligare information, se lokala riktlinjer för examina.
7

BEHÖRIGHETSVILLKOR

7.1
Behörighetsvillkor vid antagning till programmet
För att vara behörig till programmet krävs att den sökande har grundläggande
behörighet och dessutom uppfyller kraven för den särskilda behörigheten enligt
standardbehörighet B1, det vill säga Svenska kurs B alternativt Svenska som andra
språk kurs B, Historia kurs A, Samhällskunskap kurs A samt Engelska kurs B,
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(lägst betyget Godkänd krävs i respektive kurs). (Dnr UN211-96, HSV beslut 199701-21)
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. För att få påbörja studier inom programmets
huvudområde på B- och C-nivå, krävs att den underliggande och
behörighetsgivande nivån är godkänd. 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
Den som antagits till programmet har platsgaranti, för högst 30 högskolepoäng per
termin, till universitetets kursutbud där den studerande uppfyller kraven för den
särskilda behörigheten upp till 180 högskolepoäng. 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 processchefen för studentservice (se delegationer i utbildningsfrågor).
Beslut om tillgodoräknande i övriga fall fattas av respektive prefekt/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 2008.
De som påbörjade utbildningen höstterminen 2004 har rätt att slutföra utbildningen
i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes 2 september 2003 till och med
vårterminen 2009.
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De som påbörjade utbildningen höstterminen 2005 har rätt att slutföra utbildningen
i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes 3 maj 2005 till och med
vårterminen 2010.
De som påbörjade utbildningen höstterminen 2006 har rätt att slutföra utbildningen
i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes 3 maj 2005 till och med
vårterminen 2011.
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 2012.
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