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Beslut

Fastställd av Juridiska fakultetens utbildningsutskott (del)2015-02-16. Ändrar genom beslut av Juridiska
fakultetens utbildningsutskott (del) 2016-09-14.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För tillträde krävs att studenten fullgjort obligatorierna på kursen Internationell kommersiell skiljedomsrätt.
Kursens uppläggning
Provkod
0100

Benämning
Avancerad Internationell Skiljedomsrätt

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen är den andra kursen på magisterprogrammet i internationell kommersiell skiljedomsrätt och syftar till
att ge en fördjupad och breddad kunskap inom ämnesområdet, såväl i materiellt, som i teoretiskt och
metodologiskt hänseende.
Kursen är forskningsförberedande och syftar till att förmedla en fördjupad förståelse för rättsvetenskapliga
metoder och teorier, liksom för komplexa problem, forsknings- och utvecklingsarbete och trender inom den
internationella skiljedomsrätten. I förhållande till den inledande obligatoriska kursen i magisterprogrammet
innebär denna kurs en fördjupning i både materiellt och metodologiskt hänseende, samt breddning inom nya
och dynamiska områden, inbegripet insikter i nya forskningstrender inom internationellt skiljedomsrätt.
Kursens innehåll består av ett fördjupat vetenskapligt studium avseende sådana rättsregler och rättsprinciper,
som är relevanta inom internationell kommersiell skiljedomsrätt. Inom ramen for kursen, kommer även
skiljeförfarande inom ramen för internationella investeringstvister, samt relevanta frågor med avseende på
stater och statsägda bolag som parter i skiljeförfarande att behandlas. Kursen ska även behandla ny och ibland
kontroversiell rättsutveckling (som till exempel internationella etiska regler, ”third-party funding”, hantering
av offentliga intressen i skiljeförfarandet, grupptalan och flerpartsprocesser) som kräver en kritisk analys och
en avvägning mellan samhällets och de privata parternas intresse. Kursen kommer att också att behandla den
akademiska debatten om den internationella skiljedomsrättens teoretiska grund, vilken i sin tur påverkar både
de vetenskapliga och de praktiska aspekterna av den internationella kommersiella skiljedomsrätten.
I kursen ska studenten öva på att hantera avancerade och komplexa problem inom internationell
skiljedomsrätt utifrån ett forskningsperspektiv och med tillämpning av adekvat rättsvetenskaplig metod.
Genom att studera komplexa och kontroversiella problem utifrån ett vetenskapligt och kritiskt perspektiv ska
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studenten utveckla sin förmåga att planera och bedriva egen forskning.
I undervisningen fästs särskild vikt vid metodfrågor. Undervisning i internationell skiljedomsrättslig metod
och vetenskaplig akribi ges under hela kursen . I kursen ingår även ett högre seminarium med syfte att på hög
vetenskaplig nivå förmedla kunskaper och insikter i aktuella problem, trender och forskningsutveckling inom
internationell skiljedomsrätt. Inom ramen för seminarieserien inbjuds forskare att presentera ny och pågående
forskning. Särskilt fokus läggs dels på ämnen som är föremål för aktuell debatt i skiljedomsrättslig doktrin,
dels på frågeställningar som anknyter till studenternas valda ämnen för examensarbete.
Kursen syftar vidare till att utveckla studentens perspektiv på rätten, från ett traditionellt
rättstillämpningsperspektiv till ett forskarperspektiv. Syftet är att hjälpa studenten att utvecklas till en
självständig och kritiskt analyserande forskare med god förståelse för vetenskapliga metoder inom
internationell skiljedomsrätt. Studenten ska vidare stärka sin förmåga att identifiera och formulera
forskningsfrågor, att resonera, strukturera, analysera och reflektera över forskningsämnet, liksom att utveckla
sina rättsvetenskapliga metod- och teorikunskaper. Under kursen ska studenten författa en
uppsatspromemoria där vetenskapliga frågeställningar ska identifieras och metoden ska beskrivas. I enlighet
med fördjupningskursens stegrade svårighetsgrad höjs kraven på metodologisk medvetenhet och vetenskaplig
akribi i takt med de mer avancerade metodkunskaperna. Studenten ska utveckla både sin kapacitet att göra
välmotiverade avgränsningar inom ramen för ett forskningsprojekt och sin förmåga att identifiera behovet av
ytterligare information och kunskap för att kunna bedöma möjligheterna för och behovet av vidare
forskningsarbete inom ämnet. Kursen ska också utveckla studenternas medvetenhet om komplexiteten i
forskningsarbetet samt om behoven av att ta hänsyn till etiska och samhälleliga aspekter av olika problem och
möjliga lösningar.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- visa fördjupad kunskap i och förståelse för internationell skiljedomsrätts teori och metod,
- visa förmåga att kritiskt granska och värdera olika argument inom den skiljedomsrättsliga
vetenskapsdebatten och inom den pågående rättsutvecklingen inom internationell skiljedomsrätt,
-kritiskt och systematiskt identifiera, formulera, analysera och bedöma komplexa vetenskapliga
frågeställningar inom internationell kommersiell skiljedomsrätt,också med begränsad information, för att
kunna delta i forsknings och utvecklingsarbete,
- visa förmåga att identifiera och kritiskt analysera etiska och samhälleliga aspekter på den internationella
kommersiella skiljedomsrättens område,
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Undervisning

Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, seminarier och gruppundervisning.
Aktivt deltagande i 80% av seminarierna är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan kursföreståndaren
bevilja dispens. Studenten ska då föreläggas en tilläggsuppgift.
Undervisningen ges på engelska.
Kunskapskontroll och examination

Examination sker genom författande av promemorior och aktivt deltagande i seminarier. När studenten
genomfört moment i grupp, säkerställs den enskilda studentens måluppfyllelse genom frågor på seminarier.
Betyg på kursen sätts efter en sammanvägning av de individuella prestationerna i de olika
examinationsmomenten. 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 annan examinator ska utses.
Som betyg används en målrelaterad sjugradig betygsskala med de godkända betygen A (Utmärkt), B (Mycket
bra), C (Bra), D (Tillfredsställande) eller E (Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt
otillräckligt).
Betygskriterier ska finnas tillgängliga senast vid kursstart.
Övrigt
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Ikraftträdande
Dessa bestämmelser träder i kraft den 16 januari 2017.
Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs av utbildningsutskottet. För information om kurslitteratur hänvisas till kursens
webbplats på www.jurinst.su.se. Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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