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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
Rättskulturer och juridisk metod

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

DDet övergripande syftet är att förse de studerande med verktyg för att hantera de problem som kolliderande
rättstraditioner kan ge upphov till på en internationell eller internationaliserad arbetsmarknad för jurister.
Detta syfte skall realiseras på två olika sätt: De studerande skall först och främst ges en rättskulturell
introduktion till och överblicka av de praktiskt mest betydelsefulla och principiellt viktigaste
rättstraditionerna. Fokus kommer härvidlag att läggas på den juridiska metod eller de juridiska metoder som
är typiska för varje rättstradition. De juridiska metoderna skall vidare studeras i sin utveckling, vilket innebär
att deras historiska och ideologiska förutsättningar måste beaktas. Utöver studiet av de huvudsakliga
rättstraditionernas juridiska metod ska de studerande under kursens gång också förvärva sådana färdigheter
som kan underlätta juristens arbete i sådana sammanhang där flera rättstraditioner gör sig gällande. De
studerande skall ges möjlighet att utveckla sådana metodologiska verktyg och strategier som gör det möjligt
att framgångsrikt hantera de problem som kan uppstå när jurister från olika rättstraditioner skall samverka, s k
international lawyering. Kursen avslutas med ett case.
Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- visa fördjupade insikter i de praktiskt och principiellt mest betydelsefulla rättstraditionernas juridiska
metoder och argumentationstekniker samt i deras historiska och ideologiska förutsättningar.
Färdighet och förmåga
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Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- identifiera frågeställningar på det aktuella området samt kritiskt analysera juridisk och rättsvetenskaplig
argumentation med hänsyn till dessas metodologiska implikationer,
- sammanställa analysresultaten och självständigt och systematiskt formulera en relevant juridisk och
rättsvetenskaplig argumentation med utgångspunkt i olika rättstraditioners juridiska metoder och
argumentationstekniker.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- bedöma de olika rättsliga konsekvenser som följer av valet av metod samt göra strategiska bedömningar av
ändamålsenligheten i olika tekniker och metoder i särskilda fall samt
- i övrigt utveckla sådana praktiska färdigheter som gör det möjligt att framgångsrikt verka i en internationell
eller internationaliserad juridisk arbetsmiljö.
Undervisning

Kurstiden är totalt 10 veckor. Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, workshops,
gruppundervisningstillfällen samt ett case. Deltagande vid seminarierna är obligatoriskt och omfattas av ett
krav på aktivt deltagande. Med aktivt deltagande avses att studenten har förberett sig inför seminariet samt är
beredd att besvara frågor och delta i diskussionen. Frånvaro vid högst 25 % av de obligatoriska momenten
kan dock kompenseras genom att den studerande författar en PM för varje undervisningstillfälle som han eller
hon har missat. Deltagande i caset är obligatoriskt och kan inte kompenseras på annat sätt.
Undervisningen sker på engelska.
Kunskapskontroll och examination

Examination sker i form av aktiv närvaro vid seminarierna, en hemtentamen och ett case.
Examinationen sker på engelska.
Betyg på kursen sätts efter en sammanvägning av de individuella prestationerna i de olika
examinationsmomenten. Hemtentamen ska därvid anses motsvara 75 procent och planeringen och
genomförandet av caset 25 procent av kursens totala bedömningsunderlag. Kursbetyget baserar sig på en
sammanvägning av de resultat, som uppnåtts på caset respektive på hemtentamen. För övriga
examinationsmoment används endast betyget Godkänd (G) respektive Underkänd (U).
En för sent inlämnad hemtentamen rättas inte.
För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga förväntade studieresultat för kursen är uppfyllda.
Betygskriterier specificeras i kursbeskrivningen.
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 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).
En student med intyg om särskilt pedagogiskt stöd utfärdat av Stockholms universitet har möjlighet att få
anpassad examination.
Övrigt

Fullgjorda obligatorier gäller i två år. Det gäller även i fråga om student som avregistrerar sig från kursen
genom ett tidigt avbrott.
Det obligatoriekrav som gällde för tiden vid förstagångsregistreringen ska studenten fullfölja under en period
om två år. Efter två år ska obligatoriekravet enligt den senast reviderade kursplanen gälla.
Ikraftträdande
Dessa bestämmelser träder i kraft den 21 januari 2019.
Kurslitteratur
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Kurslitteratur fastställs av prefekten. För information om kurslitteratur hänvisas till kursens hemsida och
kursbeskrivningen. Aktuell litteraturlista ska finnas tillgänglig senast två månader före kursstart.
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