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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Tillträde till undervisning och examination har endast utbytesstudenter vid Juridiska institutionen på
Stockholms universitet.
Kursens uppläggning
Provkod
0100

Benämning
Svensk rätt i internationell belysning

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Swedish Law in Context riktar sig till utländska juridikstudenter som är antagna som utbytesstudenter vid
Juridiska institutionen på Stockholms universitet. Kursen ger en överblick över svensk rätt i en EU-rättslig,
internationell och komparativ kontext. Kursen omfattar de svenska rättsområdena konstitutionell rätt,
processrätt, straffrätt, familjerätt, fastighetsrätt, arbetsrätt samt kommersiell rätt.
Kursen ges på engelska.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- på ett självständigt sätt applicera grundläggande svenska rättsprinciper;
- identifiera relevanta juridiska frågor och fakta i olika sammanhang;
- jämföra olika lösningar på vissa juridiska frågor som finns i studenternas hemländers rättsordningar liksom i
Sverige, EU och de internationella systemen samt att självständigt utreda orsakerna till skillnaderna; samt
- i grupp och självständigt, både skriftligen och muntligen, presentera olika lösningar på olika typer av
juridiska frågor på engelska.
Undervisning

Kursen omfattar tio veckor. Undervisning sker i form av seminarier, föreläsningar och studiebesök.
Studenterna arbetar i grupper för att utifrån givet material besvara frågor på varje seminarium. Deltagande på
80% av seminarier, föreläsningar och studiebesök är obligatoriskt. I fråga om seminarierna gäller att
studenten ska vara aktivt närvarande vid samtliga seminarier. Med aktiv närvaro avses att studenten ska ha
förberett uppgifterna samt vara beredd att delta i diskussionerna av dessa.
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En mer detaljerad beskrivning av kursens innehåll finns i kursbeskrivningen och kursschemat.
Kunskapskontroll och examination

Examination sker genom en skriftlig tentamen.
Examinationen sker på engelska.
Tillåtna hjälpmedel vid tentamen och betygskriterier specificeras i kursbeskrivningen.
Student som underkänts vid ordinarie examination bereds tillfälle till ny examination. Den 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.
För att bli slutligt godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål för kursen är uppfyllda.
Betyg sätts enligt den sjugradiga betygsskalan ETCS. Som godkända betyg används något av vitsorden A, B,
C, D eller E. Underkända betyg är Fx och F.
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 janauri 2019.
Kurslitteratur

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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