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Teknisk revidering av Studentavdelningen 2019-05-09
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Tillträde till undervisning och examination har studerande som uppfyller det generella kravet för tillträde till
specialkurser genom godkända resultat i obligatoriska kurser om minst 150 högskolepoäng inom
juristprogrammet.
Tillträde bereds även utbytesstudenter som är antagna vid juridiska institutionen.
Kursens uppläggning
Provkod
0100

Benämning
Komparativ rätt

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen ger kunskaper i användningen av komparativrättslig metod i forskningen och det praktiska rättslivet.
Kursen är uppdelad i fyra block. Under det första blocket förmedlas kunskaper i den komparativa rättens teori
och metod. Det andra blocket omfattar ett studium av de svenska, engelska, amerikanska och tyska
rättssystemen. Inom ramen för det tredje blocket analyseras olika juridiska frågeställningar i ett
komparativrättsligt perspektiv. De frågeställningar som tas upp till diskussion omfattar bland annat avtals-,
arbets-, familje-, straff-, fastighets och internationell privaträtt.
Arbetet under det fjärde blocket består i författandet av en komparativrättslig utredning. Resultaten av
utredningen redovisas muntligt. Studenten ska även opponera på en annan students utredning.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
– visa kunskap om komparativrättslig teori och metod samt förmåga att självständigt och kritiskt resonera
kring metodval och metodproblem vid genomförande av komparativrättsliga studier,
– visa kunskap de grundläggande dragen i de rättssystem och rättsfamiljer som studeras inom ramen för
kursen samt analysera och värdera likheter och skillnader mellan dessa,
– planera och genomföra en komparativrättslig utredning och redovisa resultatet av denna såväl skriftligen
som muntligen samt
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– analysera och värdera andras komparativrättsliga utredningar samt framföra konstruktiv kritik på dessa
såväl skriftligen som muntligen.
Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier. Dessutom ska varje student presentera och försvara sin uppsats
samt opponera på en annan students uppsats vid ett slutseminarium.
Under kursens gång ska studenten inleda och tillsammans med seminarieläraren leda ett av kursens seminarier
enligt närmare anvisningar från läraren. Seminarieuppgifterna fördelas mellan studenterna vid kursstart.
Vid samtliga seminarier råder ett krav på aktiv närvaro. Med aktiv närvaro avses att studenten ska förbereda
uppgifterna inför seminarierna samt vara beredd att delta i analysen och diskussionen av uppgifterna under
seminarierna. Studenten kan vara frånvarande vid ett seminarietillfälle, men ska då kompensera frånvaron
genom att författa en promemoria rörande den aktuella frågeställningen enligt anvisningar från
kursföreståndaren. I övrigt ges endast dispens vid laga förfall. Genomförande av seminarieinledningen samt
presentationen av och oppositionen på uppsatserna vid slutseminariet är obligatoriskt och någon dispens från
närvarokravet medges inte här.
Undervisningen ges på engelska.
Kunskapskontroll och examination

Examination sker genom aktivt deltagande vid de obligatoriska seminarierna, genom författandet och
presentationen av utredningen samt genom oppositionen på en annan students utredning, dels genom
seminarieinledningen.
Examination sker på engelska.
Bedömningskriterier för de skriftliga uppgifterna:
•Ämne och problemformulering.
•Faktakunskap och insikt i ämnet.
•Framställning.
•Material och metod.
•Analys och argumentation inklusive självständighet.
•Slutsatser, källor och formalia.
•Språkbehandling.
Bedömningskriterier för de muntliga redovisningarna:
•Förmåga att formulera rättsliga problem.
•Förmåga att inom en begränsad tidsram på ett juridiskt korrekt sätt självständigt och systematiskt
argumentera med utgångspunkt problemformuleringen.
•Förmåga att dra rättsliga slutsatser samt kommunicera dessa
Betyg på kursen sätts efter en sammanvägning av de individuella prestationerna inom ramen för 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 en annan examinator ska utses.
Som betyg används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (BA), Godkänd
(B) eller Underkänd (U).
Student som begär det har rätt att få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala. Begäran skall
framställas av studenten före examinationstillfället på så sätt som fastställs av Juridiska institutionen. Betyget
enligt den sjugradiga betygsskalan gäller i sådant fall istället för det ordinarie betyget. Som godkänt betyg
enligt den sjugradiga betygsskalan 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

Fullgjorda obligatorier gäller i två år. Det gäller även i fråga om student som avregistrerar sig från kursen
genom ett tidigt avbrott.
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Ändras obligatoriekraven väsentligt har en student rätt att åberopa de krav som gällde när studenten i fråga
förstagångsregistrerade sig på kursen under en period om två år efter registreringen.
Ikraftträdande
Dessa bestämmelser träder i kraft den 31 augusti 2015.
Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs av Juridiska fakultetens utbildningsutskott. För information om kurslitteratur hänvisas
till kursens webbplats. Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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