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Fastställd av Juridiska fakultetens utbildningsutskott (del) 2010-07-04.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För tillträde till undervisning och examination fordras att den studerande är antagen till
utbildningsprogrammen Högre praktisk förvaltningskunskap eller Statsvetenskap med offentlig politik och
organisation som ges vid statsvetenskapliga institutionen.
Kursens uppläggning
Provkod
MOM1

Benämning
Introduktion till förvaltningsrätt och arbetsrätt

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen syftar till att ge de studerande insikter i de rättsliga förutsättningarna för tillämpningen av
förvaltningsrättslig reglering inom den offentliga förvaltningen. Därvidlag betonas de syften som uppbär den
offentligrättsliga regleringen, nämligen kraven på rättssäkerhet och myndighetsutövning i enlighet med lagar
och andra föreskrifter och med iakttagande av grundläggande förvaltningsrättsliga och arbetsrättsliga
principer. Under kursen ges vidare en tämligen bred översikt över det arbetsrättsliga regelverket. Kursen
avslutas med en presentation av relevant kommunalrättslig reglering, principerna för hanteringen av allmänna
handlingar samt EG-rättens inverkan på intern förvaltningsrätt och arbetsrätt.
Materialet kommer att belysas med hjälp av praktiska exempel i avsikt att klargöra innebörden av den svenskfinska förvaltningsrättsmodellen.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
- redogöra för grunderna för förvaltningsrättens tillämpning i praxis - inklusive hanteringen av allmänna
handlingar - hos statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter;
- redogöra för grunderna för arbetsrättens tillämpning vid offentlig anställning samt
- lösa elementära rättsliga problem inom aktuella rättsområden.
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppundervisning. Närvaro vid undervisningen är
obligatorisk, om inte annat särskilt anges.
Kunskapskontroll och examination
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Examinationen är skriftlig och sker antingen i form av salskrivning eller hemtentamen. För att bli godkänd på
kursen krävs att samtliga lärandemål är uppfyllda.
Som godkända betyg 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 2010.
Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs av Juridiska fakultetens utbildningsutskott.
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