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För tillträde till undervisning, inklusive handledning, och examination krävs enligt kursplanen 
att den studerande har godkända tentamina i juristprogrammets obligatoriska kurser. Av 
kursplanen framgår också att det inom vissa ämnen uppställs ett särskilt förkunskapskrav som 
innebär att examensarbete inom ett visst ämnesområde får bedrivas endast av den som 
genomgått specialkurs inom detta ämnesområde. Ett sådant särskilt förkunskapskrav uppställs 
inom ämnet processrätt. Examensarbete inom processrätt får således bedrivas endast av den 
som genomgått minst en specialkurs inom processrätt. För att få skriva examensarbete i 
skiljemannarätt krävs att studenten har genomgått specialkursen International Commercial 
Dispute Resolution eller motsvarande (t.ex. Svensk och internationell skiljemannarätt). 
 
Som underlag för valet av handledare och för bedömning av ämnets lämplighet för 
examensarbete används en av studenten författad PM vari anges:  
 

1. Syftet med uppsatsen samt de viktigaste frågorna som ska behandlas.  
2. Vilket material som kan bli aktuellt att använda i uppsatsen. Gör listor över 

förarbeten, rättsfall, doktrin m.m. 
3. Vilka metoder som kan bli aktuella att använda. Läs på i kapitlet om metod i t.ex. 

Sandgrens bok (se nedan).  
4. Utkast till en disposition för uppsatsen.  
5. Tidplan för arbetet med uppsatsen. Ange därvid vilken av följande veckor som 

examinationen är tänkt att ske: Vecka 2, 12, 22 eller 44. 
6. Uppgift om vilken handledare som är vidtalad (det är bra, men inte obligatoriskt att 

kontakta en handledare i förväg). 
 
Denna PM skickas till ämnesföreståndaren (se nedan) i god tid, dock senast en månad före 
sista dag för anmälan/registrering till kursen i examensarbete. Som framgår av kursens 
hemsida kan anmälan/registrering till kursen examensarbete ske vid fyra tillfällen per år: 1) 
Senast en vecka innan vårterminens startdatum. 2) Senast en vecka innan första dagen på 
vårterminens B-period. 3) Senast en vecka innan höstterminens startdatum. 4) Senast en vecka 
innan första dagen på hösterminens B-period. 
 
Till stöd för PM-skrivandet kan bl.a. följande litteratur rekommenderas: 
 

• Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3 uppl. (2015) 
• Wahlgren m.fl., Juridisk skrivguide, 4 uppl. (2014) 
• Jensen m.fl., Att skriva juridik, 5 uppl. (2012) 
• Bernitz m.fl., Finna rätt, 13 uppl. (2014) 
• Korling & Zamboni (red.), Juridisk metodlära, 1 uppl. (2013) 
• Myndigheternas skrivregler, 8 uppl. (2014). Finns att hämta på 

www.sprakochfolkminnen.se 
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