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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Behörig att antas till magisterutbildningen är den som
- avlagt svensk juristexamen om minst 180 högskolepoäng eller utländsk juristexamen motsvarande minst tre
års heltidsstudier, inkluderande minst en kurs i EU-rätt om 7,5 högskolepoäng eller motsvarande, och
- har kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6. För utländska studenter som inte har
Engelska B/Engelska 6 måste studenten ha genomgått ett TOEFL-test (Internet 20/90) (Pappersbaserat
4,5/575) eller ett Cambridge-test (IELTS) (6,5, inget delresultat under 5,5).
Programmets uppläggning

Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng).
Magisterutbildningen utgör en utbildning på avancerad nivå. Utöver fördjupade kunskaper i materiell
europeisk ekonomisk rätt ska studenten under utbildningen förvärva en sådan teoretisk och metodologisk
grund, som ger förutsättningar för att arbeta självständigt med forskning, utveckling eller annat kvalificerat
arbete.
Programmet består av fyra kurser om vardera 15 högskolepoäng; tre av kurserna är obligatoriska kurser och
en är en fördjupningskurs med valbar inriktning.
Den inledande kursen Avancerad inre marknadsrätt behandlar frågor av konstitutionell och metodologisk
karaktär och förmedlar insikter om samspelet mellan konstitutionell europarätt och inre marknadsrätt. Kursen
syftar till att utveckla studenternas förmåga att arbeta med EU-rättsliga rättskällor och tolkningsmetoder för
att kunna analysera komplexa problem inom europeisk ekonomisk rätt.
Den inledande kursen följs av en fördjupningskurs med valbar inriktning, där studenterna får möjlighet att
bredda sina kunskaper och fördjupa sig inom ett område av europeisk ekonomisk rätt. I förhållande till den
inledande kursen innebär den valbara kursen en specialisering och fördjupning i såväl materiellt som
metodologiskt hänseende.
Kursen Metod i forskning och praktik syftar till att ytterligare förbereda studenterna för kvalificerad
tillämpning av europeisk ekonomisk rätt dels i praktiskt förekommande tvistlösning- och
förhandlingssituationer, dels i självständigt forskningsarbete.
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Programmet avslutas med ett självständigt examensarbete inom ett valbart ämne inom europeisk ekonomisk
rätt. Ämnet för examensarbetet väljs av studenten redan under fördjupningskursen i samråd med
programföreståndaren. Arbetet med uppsatsen påbörjas under andra terminen, då studenten, inom ramen för
kursen Metod i forskning och praktik, förvärvar fördjupad metodkunskap och bereds tillfälle att lägga fram
metodpromemorior och utkast på sitt examensarbete vid särskilda seminarier.
Mål

För magisterexamen gäller de i högskoleförordningen (SFS 1993:100), bilaga 2, examensordning, fastställda
examensmålen.
Kunskap och förståelse
För magisterexamen ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom europeisk ekonomisk rätt, 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 europeisk ekonomisk rätt.
Färdighet och förmåga
För magisterexamen ska 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 ska studenten
– visa förmåga att inom europeisk ekonomisk rätt 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)
Studenten ska inom ramen för kursfordringarna har fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 15
högskolepoäng inom europeisk ekonomisk rätt.
Kurser

Magisterprogrammet består av följande kurser.
- En obligatorisk kurs i Avancerad inre marknadsrätt (15 hp)
- Fördjupningskurs inom europeisk ekonomisk rätt med valbar inriktning (15 hp)
- En obligatorisk kurs i Metod i forskning och praktik (15 hp)
- Ett obligatoriskt självständigt examensarbete i europeisk ekonomisk rätt (15 hp)
Programmet genomförs på engelska
Examen

Student som fullgjort utbildningen med godkända betyg får Magisterexamen med europeisk ekonomisk rätt
som huvudområde (60 högskolepoäng) som översätts till Master of Laws (LL.M.) (60 credits) in European
Economic Law.
Övrigt

Kurser som ingår i studentens behörighetsgivande examen får inte tillgodoräknas i magisterutbildningen.
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