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Beslut

Fastställd av Juridiska fakultetens utbildningsutskott (del) 2014-03-11.
Teknisk revidering av Studentavdelningen 2019-05-03.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Tillträde till undervisningen har studerande som genomgått Arbetslivets juridik eller kandidatprogrammet
Personal, arbete och organisation, motsvarande personalutbildning inom arbetsrätt eller motsvarande. För
tillträde till examination fordras att förkunskapskraven är uppfyllda samt att studenten har varit aktivt
närvarande vid minst 80% av undervisningstillfällena .
Kursens uppläggning
Provkod
MOM1

Benämning
Arbetslivets juridik II

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen syftar till att förmedla kunskap om det arbetsrättsliga regelverket i ett nationellt och till viss del även
internationellt perspektiv.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- redogöra för den grundläggande systematiken på arbetsrättens område,
- med hjälp av rättskällorna formulera, lösa och analysera grundläggande arbetsrättsliga problem,
- visa insikt i arbetsrättens samhälleliga funktion,
- redogöra för relationen mellan den nationella arbetsrätten och motsvarande reglering på EU-nivå,
samt
- i tal och skrift presentera juridiska problem och deras lösningar på arbetsrättens område
Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier och praktiska övningar.
Deltagande i minst 80 % av undervisningstillfällena är obligatoriskt om inte annat särskilt anges i kursens
undervisningsplan.
Kunskapskontroll och examination

Examination sker dels genom muntliga och skriftliga presentationer i samband med seminarier och praktiska
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övningar, dels genom en skriftlig tentamen (salskrivning).
Betyg på kursen sätts efter en sammanvägning av de individuella prestationerna i de olika
examinationsmomenten.
Tillåtna hjälpmedel vid tentamen och betygskriterier specificeras i kursens undervisningsplan.
För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål för kursen är uppfyllda.
Student som underkänts vid ordinarie examination bereds tillfälle till ny examination. Studerande som fått
godkänt betyg har inte rätt att genomgå ny examination för högre betyg. Student som underkänts två gånger
av samma examinator har rätt att kräva annan examinator vid ytterligare försök. Det gäller dock inte om
särskilda skäl talar emot att en annan examinator ska utses.
Som betyg används något av vitsorden A (Utmärkt), B (Mycket bra), C (Bra), D (Tillfredsställande) eller E
(Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt otillräckligt).
Övrigt

Ikraftträdande
Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 juli 2014.
Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs av respektive kursföreståndare. För information om kurslitteratur hänvisas till kursens
webbplats. Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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