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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Tillträde till undervisning, inklusive handledning, och examination har studerande med godkända tentamina i
juristprogrammets obligatoriska kurser. 

För examensarbete i något av ämnena allmän kriminologi, rättsekonomi och rättssociologi fordras dessutom
att den studerande uppfyller de krav som inom respektive ämne gäller för tillträde till avancerad nivå om inte
särskilda skäl föranleder annat.

Handledaren kan som särskilt förkunskapskrav bestämma att examensarbete inom ett visst ämnesområde får
bedrivas endast av den som genomgått specialkurs inom detta ämnesområde.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

0100 Examensarbete 30

Kursens innehåll

Studenten ska planera och författa en uppsats inom ett lämpligt avgränsat ämnesområde i något av ämnena
allmän kriminologi, allmän rättslära, civilrätt, europarätt, folkrätt, förvaltningsrätt, internationell privaträtt,
miljörätt, processrätt, rättsekonomi, rättshistoria, rättsinformatik, rättssociologi, skatterätt, statsrätt eller
straffrätt. Ämnet för examensarbetet kan även vara interdisciplinärt eller tvärvetenskapligt genom att det
ligger inom ett av de angivna ämnesområdena och ges anknytning till ett visst eller vissa andra ämnen av
juridisk eller icke-juridisk natur.

Praktiska inslag kan, med handledarens samtycke, ingå såsom  integrerade moment i examensarbetet. Syftet
med de praktiska inslagen är att ge studenten sådana insikter som direkt bidrar till analysen av den valda
frågeställningen. Samma bedömningsgrunder gäller för samtliga examenarbeten, oavsett om det förekommer
praktiska inslag eller ej. De praktiska inslagen får totalt omfatta högst 10 veckors studietid. Handledarens
samtycke ska inhämtas på förhand.

Examensarbete kan göras enskilt eller, med handledarens samtycke, i grupp. I det senare fallet måste den
enskildes insats kunna särskiljas.

Sidan 1/2



Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- visa fördjupad kunskap i och förståelse för det ämnesområde som uppsatsen behandlar,
- planera, genomföra och presentera en kvalificerad undersökning inom givna tidsramar,
- visa förmåga att tillämpa vetenskaplig metod samt att inom ämnesområdet göra bedömningar med hänsyn
till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och internationella aspekter,
- systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, formulera och analysera frågeställningar i samband med
uppsatsarbetet 

Undervisning

Undervisning ges i form av handledning samt, om handledaren så bestämmer, i form av seminarier eller
föreläsningar. 

Deltagande i Introduktionskurs för uppsatsskrivare är obligatoriskt för samtliga studenter. Därutöver är
deltagande i ämnesspecifika kursmoment obligatoriskt för de studenter som ämnar skriva sitt examensarbete
inom det aktuella området.  Handledning ska ske vid minst tre tillfällen. Även andra undervisningsformer kan
förekomma.

I examensarbetet ingår också att såsom opponent kritiskt granska och värdera en annan students
examensarbete vid ett uppsatsseminarium. 

Deltagande i undervisning, liksom opposition, är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan dock
kursföreståndaren för examensarbeten bevilja dispens.

Kunskapskontroll och examination

Examination genomförs i samband med att studenten lägger fram och försvarar sin uppsats vid ett
uppsatsseminarium. 

Examinator utses av kursföreståndaren för examensarbeten. Examinator är ordförande vid
uppsatsseminariet.

För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål för kursen är uppfyllda. Student som underkänts
på kursen bereds tillfälle till ny examination.

Som betyg används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (Ba), Godkänd
(B) eller Underkänd (U).

Student som begär det har rätt att få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala. Begäran ska
framställas av studenten före examinationstillfället på sätt som fastställs av Juridiska institutionen. Betyget
enligt den sjugradiga skalan ges i sådant fall i stället för det ordinarie betyget. Som godkända betyg enligt den
sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A, B, C, D eller E. Underkända betyg är Fx och F.

Övrigt

Ikraftträdande
Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 juli 2014.

Kurslitteratur

Språkrådet, Svenska skrivregler

Jensen,Ulf  mf.l., Att skriva juridik. Regler och råd, Uppsala 2012

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation, Stockholm
2007

Dessutom någon av följande metodframställningar:
- Hellner, Jan, Rättsteori: En introduktion, Stockholm 1994
- Korling, Fredric & Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund 2013
- Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod, Lund 1999
- Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, Uppsala 1996
eller motsvarande av handledaren anvisad och för ämnet relevant metodframställning.

Övrig kurslitteratur bestäms av handledaren i samråd med studenten.
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