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Behörig att antagas är den som avlagt svensk juristexamen om 270 högskolepoäng eller har genomgått
utländsk utbildning om minst 180 högskolepoäng (tre års studier), som motsvarar en svensk juristexamen.
Vidare skall studenten ha mycket goda kunskaper i engelska. För såväl svenska som utländska studenter
gäller därvidlag som särskilt behörighetskrav kunskaper i engelska motsvarande minst tre årskurser på
gymnasieskolan.
Programmets uppläggning

Utbildningen består av en obligatorisk magisterkurs om 30 högskolepoäng, samt en magisteruppsats om 30
högskolepoäng.
För magisterkursen gäller att den ska utgöras av en särskilt för ändamålet tillskapad kurs inom
skiljemannarätt och att den ges på engelska språket. Kurser som ingår i studentens behörighetsgivande
examen kan ej tillgodoräknas som magisterkurs eller uppsats.
För magisteruppsatserna gäller att de skall skrivas på engelska, eller efter särskild dispens på tyska eller
franska, enligt vad som överenskommes med handledaren/handledarna.
Mål

Enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100) bilaga 2, examensordning, gäller följande mål generellt för
magisterexamen.
Mål
Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över
området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
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Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med
adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och
de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan
kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och
utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar
för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin
kunskapsutveckling.
Självständigt arbete (examensarbete)
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.
Övrigt
För magisterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv
bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
För juris magisterexamen i internationell kommersiell skiljemannarätt vid Stockholms universitet gäller de
angivna kraven i högskoleförordningens examensbeskrivning med följande preciseringar och
kompletteringar:
För juris magisterexamen i internationell kommersiell skiljemannarätt skall studenten kunna:
- visa fördjupade kunskaper i internationell kommersiell skiljemannarätt,
- kunna identifiera och tolka de rättsregler och principer som tillämpas inom internationell kommersiell
skiljemannarätt,
- besitta de materiella kunskaper om gällande rätt som erfordras för att verka som jurist inom internationell
kommersiell skiljemannarätt,
- behärska de metoder för informationsökning som erfordras för att kunna verka som jurist inom
internationell kommersiell skiljemannarätt, och
- inneha de kunskaper som erfordras för att undersöka en juridisk fråga i ämnet genom att kunna analysera
den och presentera den såväl muntligt som skriftligt.
Kurser
Termin 1
Magisterkurs International Commercial Arbitration Law, 30 högskolepoäng
Termin 2
Magisteruppsats, 30 högskolepoäng
Examen
Examination på kurserna tillgår enligt de föreskrifter som ges i respektive kursplan. Som betyg för såväl
kurser som magisteruppsats användes den av rektor 2006-06-08 beslutade målrelaterade sjugradiga
betygsskalan med de godkända betygen A, B, C, D och E, samt de underkända betygen Fx och F.
Student som fullgjort utbildningen enligt ovan erhåller juris magisterexamen i internationell kommersiell
skiljemannarätt (Degree of Master of Laws (One Year) in International Commercial Arbitration Law).
Övrigt

För magisteruppsatserna utses för varje student en handledare.

Sidan 2/3

Nedsättning vad gäller deltagande i den i vissa kursplaner föreskrivna obligatoriska undervisningen får, efter
ansökan från studenten, medges av kursföreståndaren, vilken därvid som villkor får föreskriva
fullgörande av extra uppgift. Fråga om total befrielse från obligatorisk undervisning vad avser viss kurs skall,
liksom fråga om avslag på ansökan, avgöras av Juridiska fakultetens utbildningsutskott.
Prov i kurs eller del av kurs som ingår i utbildningen anordnas såsom skriftligt eller muntligt eller skriftligt
och muntligt prov enligt examinators bestämmande. I laborativa delar av undervisningen kan prov även ordnas
som lösning av en praktisk uppgift.
Tillfälle till förnyad tentamen för student som underkänts vid ordinarie tentamenstillfälle skall lämnas i
nära anslutning till detta.
Student som godkänts i prov på kurs eller del av kurs får ej undergå förnyat prov på denna kurs/del av
kurs.
Ytterligare föreskrifter om prov meddelas i kursplanen eller eljest i särskild ordning.
Om rätt för student att göra uppehåll i och därefter återkomma till studier framgår av 7 kap. 33 §
högskoleförordningen (SFS 1993:100) samt av Högskoleverket meddelade föreskrifter. Om rätt för student
att göra studieortsbyte framgår av föreskrifter fastställda av rektorsämbetet/rektor.
Ikraftträdande
Denna utbildningsplan gäller fr.o.m. den 1 juli 2007. Samtidigt upphör tidigare utbildningsplan att gälla. Den
som före den 1 juli 2007 har påbörjat utbildning enligt tidigare utbildningsplan och den som dessförinnan
har antagits till utbildningen men fått anstånd till tid därefter med att påbörja denna, har rätt att slutföra
sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av
juni 2015.
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