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Föreskrifter för examination vid Juridiska institutionen

Föreskrifterna har antagits av Juridiska fakultetens utbildningsutskott den 3 september 2014.

Vilka kursmoment utgör examination?

Med examination avses samtliga moment under en kurs som har till syfte att mäta studentens 
förmågor och färdigheter i förhållande kursens lärandemål. Den kan exempelvis utgöras av en 
traditionell salsskrivning där tentamenssvaren betygsätts, men kan även bestå i ett aktivt 
deltagande i ett obligatoriskt seminarium, rättegångsspel och liknande där studentens aktiva 
närvaro registreras. I praktiken betyder närvaroregistreringen att studenten erhåller betyget 
godkänd för sina insatser.

Som examination räknas:

Salsskrivning.

Hemtentamen.

Dugga.

Promemorior och uppsatser.

Obligatoriska undervisningsmoment, exempelvis seminarier och rättegångsspel.

Rektors föreskrifter för examination

Rektor har utfärdat ett antal föreskrifter och beslut avseende examination. Dessa föreskrifter
och beslut återfinns i Regelboken, del 2. Föreskrifterna och besluten utgörs av:

Föreskrifter för examination vid Stockholms universitet.

Regler för tentamensskrivningar.

Beslut om tillämpning av ECTS Grading Table.
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Beslut om införande av anonyma tentamina.

Riktlinjer för disciplinärenden.

Reglerna för tentamenskrivningar tillämpas i första hand i fråga om salstentamina, men i den 
utsträckning det är möjligt tillämpas de även i fråga om andra examinationsformer.

Examination vid Juridiska institutionen

Utöver de av rektor utfärdade föreskrifterna och besluten har Juridiska fakultetens
utbildningsutskott fattat följande beslut avseende examination vid Juridiska institutionen:

Tentamenstillfällen

På juristprogrammets grundkurser ska ett tentamenstillfälle och ett omtentamenstillfälle ges 
varje termin. Omtentamen för B-periodens kurser under våren äger rum i augusti. För A-
periodens kurser ges en uppsamlingstentamen i augusti.

Krav avseende deltagande i examination

Förekommer särskilda krav för att få delta i viss examination ska detta anges i kursplanen.

En student som är registrerad på en kurs och som i fråga om en salsskrivning önskar tentera
ska anmäla detta via FastReg senast tre arbetsdagar innan skrivningen äger rum. En student 
som inte har anmält sig inom föreskriven tid har inte rätt att tentera.

Närvarokravet vid obligatoriska undervisningsmoment

Undervisningsmoment vars pedagogiska syfte inte kan uppnås genom självstudier ska vara 
obligatoriska.

För att en student ska få närvaron registrerad vid ett obligatoriskt undervisningsmoment krävs 
så kallad aktiv närvaro, det vill säga att studenten förberett sig inför undervisningsmomentet 
samt är beredd att redovisa och diskutera uppgifterna.

Hjälpmedel vid salsskrivning på obligatoriska kurser

För salsskrivningar finns fyra alternativ avseende tillåtna hjälpmedel (se även Regler för 
tentamensskrivningar). På kursens hemsida och vad gäller nya juristprogrammet, i 
undervisningsplanen, anges vilket alternativ som gäller för kursen. Tentanden ansvarar själv 
för att ta del av informationen om vilka hjälpmedel som är tillåtna vid salsskrivningen på 
respektive kurs. Vidare svarar tentanden för att kurslitteratur, lagböcker och övrigt 
källmaterial uppfyller kraven för tillåtna hjälpmedel.

Alternativ 1 – inga hjälpmedel. 
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Alternativ 2 – endast källmaterial, inga anteckningar. 

Med källmaterial förstås svensk lagbok och i kursplanen angivet källmaterial (exv. 
författningssamlingar, rättsfallsamlingar, fördragstexter, formulärsamlingar, standardavtal). 
Endast ett exemplar av lagboken och övrigt källmaterial får medtas till tentamen. 

Tillåtet kompendium ska vara försett med Juridiska institutionens originallogotyp. Framgår 
det vidare av kursinformationen att endast det i ämnet framtagna häftet får användas så får 
ingen annan version av samma material medtas.

Över- och understrykningar får förekomma i tillåtet hjälpmedel. Ord i texten får även ringas in 
och streck dras i marginalen. Korshänvisningar i form av streck och pilar är att likställa med 
anteckningar och är därför inte tillåtna. 

En lagbok eller författningssamling får förses med flärpar för att markera var vissa 
författningar återfinns. På respektive flärp får endast författningens namn anges. 

Miniräknare kan vara tillåten om detta särskilt anges. 

Alternativ 3 – endast kurslitteratur, källmaterial, inga anteckningar. 

Med källmaterial avses detsamma som i alternativ 2. Kurslitteraturen anges i kursplanen. 
Endast ett exemplar av kurslitteraturen, lagboken och övrigt källmaterial får medtas till 
tentamen. 

Tillåtet kompendium måste vara försett med Juridiska institutionens originallogotyp. Framgår 
det vidare av kursinformationen att endast det i ämnet framtagna häftet får användas så får 
ingen annan version av samma material medtas. 

Över- och understrykningar får förekomma i tillåtet hjälpmedel. Ord i texten får även ringas in 
och streck dras i marginalen. Korshänvisningar i form av streck och pilar är att likställa med 
anteckningar och är därför inte tillåtna. 

En lagbok eller författningssamling får förses med flärpar för att markera var vissa 
författningar återfinns. På respektive flärp får endast författningens namn anges. 

Miniräknare kan vara tillåten om detta särskilt anges. 

Alternativ 4 – kurslitteratur, källmaterial, anteckningar tillåts. 

Med kurslitteratur och källmaterial avses detsamma som i alternativ 2 och 3 ovan. Endast ett 
exemplar av kurslitteraturen, lagboken och övrigt källmaterial får medtas till tentamen. 
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Tillåtet kompendium måste vara försett med Juridiska institutionens originallogotyp. Framgår 
det vidare av kursinformationen att endast det i ämnet framtagna häftet får användas så får 
ingen annan version av samma material medtas. 

Under- och överstrykningar och andra för hand införda anteckningar får göras. 

Miniräknare kan vara tillåten om detta särskilt anges.

Hjälpmedel vid salsskrivning på specialkurser och fristående kurser

Utöver rektors regler för tentamensskrivningar gäller att examinator själv anger vad som är 
tillåtet hjälpmedel vid tentamen i kursinformationen och vad gäller det nya juristprogrammet, 
undervisningsplanen. Studenterna ska informeras om detta i samband med kursstarten.

Rättning och betygsättning av promemorior, uppsatser samt muntliga prestationer

Vid rättning och betygsättning av promemorior, uppsatser samt muntliga prestationer ska av 
Juridiska institutionen upprättat protokoll eller för kursen särskilt anpassat protokoll användas.

Dispens

Dispens från examination medges inte. En student får istället examineras vid ett senare 
tillfälle. Beträffande obligatoriska undervisningsmoment i form av seminarier får dock 
kursföreståndaren medge en generell dispens från obligatoriet utan krav på att studenten 
fullgör någon form av PM-uppgift som kompensation för frånvaron (normalt ca 20 % av 
antalet seminarier). Närmare anvisningar finns i kursplanen. Därutöver kan kursföreståndaren 
medge ytterligare dispens vid laga förfall mot att studenten fullgör någon form av pedagogiskt 
likvärdig uppgift för att kompensera frånvaron. Som laga förfall räknas avbrott i de allmänna 
kommunikationerna, sjukdom eller annan omständighet som ej bort förutses och som utgör 
giltig ursäkt.

I fråga om obligatoriska undervisningsmoment som har till syfte att träna muntlig 
framställning (rättegångsspel och liknande) eller som innefattar muntlig opposition på eller 
försvar av uppsats eller promemoria föreligger inte rätt till dispens. Däremot kan en student 
efter tillstånd från kursföreståndaren ges möjlighet att delta i motsvarande övning i en annan 
grupp inom ramen för kursen. 

Obligatoriska undervisningsmoment som har till syfte att träna skriftlig framställning kan inte 
ersättas med muntlig framställning.

De närmare kraven för närvaro respektive dispens anges i kursplanen.
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Giltighetstid avseende närvaro vid obligatoriska undervisningsmoment

En student äger rätt att under en period om två år från den termin då momentet fullgjordes 
tillgodoräkna sig närvaro.

Examination efter det att en kurs har upphört att ges

I samband med att en kurs avvecklas ska Juridiska institutionen fatta beslut om hur 
examinationen av studenter som ännu registrerats, men ännu inte fullgjort examinationen ska 
examineras. Tillfälle till examination ska ges under minst tre terminer efter det att kursen 
givits för sista gången.


