
Kursbeskrivning för Handelsrätt Arbetsrätt HA36FF 

 

 

Välkommen  

Fristående kursen i Arbetsrätt går på A-perioden vårterminen. Kursen omfattar 7,5 

högskolepoäng. Kursen har en stark förhandlingsrättslig inriktning. 

Förkunskapskrav  

Historia A/Historia 1b alt 1a1+1a2 och Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2. 

 

Kursupplägg  

Pedagogiken bygger på problemlösning. Undervisningen sker via seminariepass, för att 

fördjupa kunskap och ge möjlighet till praktisk övning. Det är viktigt att förbereda 

undervisningen genom att läsa kurslitteratur och lösa ev. uppgifter.  

Lärandemål  

Kursens mål är att bredda och fördjupa dina kunskaper i arbetsrätt. När du gått kursen ska du 

ha tillägnat dig en sådan överblick om ämnet att du kan lösa en rad arbetsrättsliga frågor. 

Förväntade studieresultat 

Kunskap och förståelse 

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 

- identifiera, analysera, presentera och lösa arbetsrättsliga problem inom kursens sakområde. 

Färdighet och förmåga 

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 

- utnyttja centrala rättskällor inom kursens sakområde, 

- använda juridisk metod och terminologi inom kursens sakområde, och 

- ha förmåga att förhandla. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 

- förklara rättsordningens funktioner som konfliktlösare inom kursens sakområde. 

Examination  

 

Kursen examineras dels via fullständig närvaro, dels via skriftlig hemtentamen i slutet av 

kursen. 



 

Vid tentamen ska studenten lösa ett antal problembaserade frågeställningar.  

 

OBS! Tänk på att tentan inte rättas om du inte uppfyllt närvarokraven trots att du anmält dig 

till tentamen och skrivit den. Det är 100% närvarokrav i all undervisning i kursen.  

 

Tentamensanmälan 

Anmälan till tentamen görs via FastReg och förutsätter att man är registrerad på kursen. 

Anmälan till tentan skall göras senast inom 3 arbetsdagar innan tentatillfället. Tentanmälan 

öppnas 2 veckor innan tentatillfället. Utebliven anmälan innebär att du inte kan tentera. 

Tentamensresultat anslås normalt i FastReg och LADOK efter 3 veckor.  

 

Särskilt  

REGISTRERING: 

När antagningen är klar kommer antagna studenter att få ett informationsmail av 

studievägledaren. Studenterna registrerar sig på kursen genom mina studier på http://mitt.su.se 

vid terminens början. Om du saknar registrering ta kontakt med Promi Hoque på 

Studentexpeditionen vid Juridiska institutionen på plan 4 i C-huset under registreringsveckan. 

Mer information om registrering finner ni HÄR. 

 

Avregistrering: 

Studenter som av olika anledningar inte avser att läsa kursen måste avregistrera sig på 

Studentexpeditionen inom tre veckor från kursstart. Endast förstagångsregistrerade är 

garanterade en plats i gruppundervisningen. (Om du inte vill läsa kursen och har glömt att 

avregistrera dig, räknas du inte som förstagångregistrerad vid ett senare tillfälle).  

Obs! Avregistreringar kan få konsekvenser för din rätt att erhålla studiemedel. Kontakta CSN 

för mer information! 

 

Information om FastReg: 

I FastReg kan studenten bl.a. ta del av skyddat kursmaterial, anmäla sig till tentamen, se i 

vilken skrivsal studenten ska tentera, se sitt betyg och göra adressändringar. För att kunna 

använda systemet måste studenten vara registrerad på kursen. Logga in genom att ange 

personnummer med 10 siffror (ÅÅMMDD-XXXX) och PIN-kod.  
 

Studieanvisningar  

Se närmare instruktioner i Athena. 

http://mitt.su.se/
http://www.jurinst.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/frist%C3%A5ende-kurser/registrering

