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Kursens innehåll

Kursens huvudsyfte är att förmedla grundläggande kunskaper om det arbetsrättsliga systemet såväl på den
privata som den offentliga sektorn samt detta systems funktion sett ur ett samhälleligt perspektiv. Mycket stor
vikt läggs vid att kursdeltagarna skall få övning i att handlägga arbetsrättsliga problem som man kan ställas
inför i sitt yrkesliv. Undervisningen och examinationen är probleminriktad.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
•utnyttja centrala rättskällor,
•använda juridisk metod och terminologi,
•förklara rättsordningens funktioner som konfliktlösare, och
•identifiera, presentera och lösa arbetsrättsliga problem inom kursens sakområde.
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarieövningar. De är i huvudsak obligatoriska.
Undervisningen har dock till största delen formen av seminarier, där deltagarna förväntas att aktiv delta och
diskutera de rättsliga frågor som är angivna i studiematerialet för seminariet.
Kunskapskontroll och examination

Tentamen sker genom sedvanlig skriftlig examination.
På tentamen ges inga rena kunskapsfrågor, utan tanken är att den i huvudsak skall mäta studentens analytiska
och metodiska förmåga.
Sidan 1/2

Godkännande på kursen kräver att alla kursmål har uppnåtts.
Den som underkänts bereds tillfälle till omtentamen. Den som underkänts två gånger av samma examinator
har rätt att kräva annan examinator vid ytterligare försök.
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 15 januari 2015.
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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