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Från och med HT 2017 B-perioden i skrivande och examination av examensarbete kommer särskilda 

krav att ställas på studenter för att kunna skriva examensarbete i familjerätt. Studenten måste lämna 

in en anmälan till kursansvarig, varefter platser fördelas på tillgängliga handledare i mån av plats. 

Ett anmälningsdatum i varje termin för att skriva examensarbete i familjerätt under den efterföljande 

terminen. Anmälan görs samtidigt för både A och B perioden: 

VT Termin Sista anmälningsdatum inför VT är 10:e november terminen innan 

HT Termin Sista anmälningsdatum inför HT är 10:e maj terminen innan 

 

(För mer information om när perioderna infaller se 

http://www.jurinst.su.se/polopoly_fs/1.245205.1488351418!/menu/standard/file/Examensarbetets

%20uppl%C3%A4gg%20-%20visuellt%20schema%202017%285%29.pdf) 

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 särskilda förkunskapskrav får ställas 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 familjerätt. Företräde ges åt studenter som läst 

en eller flera familjerättsliga specialkurser. Som familjerättsliga specialkurser räknas bland annat 

bodelning & arvskifte, successionsrätt och barnrättskursen. Även specialkurs i Terapeutisk juridik är 

relevant. Kursansvarig kan neka student möjlighet att skriva examensarbete i familjerätt om ansökan 

är ofullständig och bristfällig eller om det valda ämnet som inte lämpar sig för ett examensarbete i 

familjerätt. 

Inlämning 

Som underlag för fördelning av handledare och för bedömning av ämnets lämplighet för 

examensarbete ska studenten författa utkast av inledningskapitel på 2 sidor. Studenten ska genom 

utkastet visa genomarbetade tankar och idéer. Följande ska finnas med i utkastet.  

1. Inledning 

2. Problemformulering 

3. Syfte och frågeställning – vad vill studenten uppnå med uppsatsen samt de viktigaste frågor 

som ska behandlas. 

Studenten ska skicka texten samt anmälan till examensarbete till kursansvarig (se nedan). I anmälan 

ska studenten ange vilken under period som studenten avser att skriva sitt examensarbete. 

Studenten kan ange uppgift om handledare är vidtalad och i sådant fall vem. Det är bra, men inte 

obligatoriskt att kontakta en handledare i förväg. 
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