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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För tillträde till undervisning och examination krävs att studenten har godkänt resultat i samtliga obligatoriska
kurser på Juristprogrammet (195 högskolepoäng). Kursen kan inte räknas in i Juristexamen eller Juris
kandidatexamen.
Kurserna Allmän rättslära och Rättshistoria eller motsvarande kurser ska ingå bland dessa.
Ansökan sker fortlöpande under terminstid. Ansökan ska lämnas senast sex terminsveckor före kursstart
(praktiktjänstgöringens början).
Kursens uppläggning
Provkod
MOM1

Benämning
Juridik och praktik

Högskolepoäng
30

Kursens innehåll

Kursen syftar till att förmedla förmåga och färdighet att omsätta de teoretiska kunskaper som förvärvats inom
ramen för Juristprogrammet i praktiskt juridiskt arbete. Genom det praktiska arbetet förväntas sedan studenten
att, förutom att skaffa sig specialkunskaper inom det juridiska fält som praktiken omfattar, tillägna sig en
förmåga att strategiskt identifiera, bedöma och lösa juridiska problem. Vidare förväntas studenten kunna på
grundval av ett professionellt förhållningssätt värdera de samhälleliga konsekvenserna av dessa lösningar.
Studenten förväntas kunna göra detta såväl självständigt som i samverkan med andra jurister, representanter
för andra yrkesgrupper och allmänheten. I den mån praktiken är av internationell art förväntas studenten
också erhålla en ökad förståelse för och kunskap om andra rättskulturer och rättsordningar.
Undervisningen ges i form av en praktiktjänstgöring. Den ska ge studenten tillfälle att:
– sätta sig in i praktikarbetsplatsens organisation och arbetsmetoder,
– ta del av de dagliga rutinerna och relationerna på praktikarbetsplatsen samt de normsystem som styr arbetet
inom organisationen,
– aktivt delta i det juridiska arbetet genom utförande av relevanta arbetsuppgifter kopplade till
verksamheten,
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– tillägna sig specialkunskaper inom verksamhetsområdet samt en bild av hur dessa kunskaper omsätts i
praktiken,
– reflektera kring gjorda erfarenheter och upplevelser avseende det professionella juridiska förhållningssättet,
juristrollen och yrkesetiken på arbetsplatsen, samt
– självständigt författa en promemoria i vilken de ovanstående arbetslivserfarenheterna från praktikarbetet
diskuteras och problematiseras.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
– visa strategisk förmåga att identifiera, bedöma och lösa juridiska problem inom praktikarbetsplatsens
arbetsfält,
– värdera de samhälleliga konsekvenserna av dessa lösningar,
– i dialog med andra grupper redovisa och förklara dessa lösningar,
– reflektera över vad ett professionellt juridiskt förhållningssätt, juristrollen och yrkesetiken innebär,
– identifiera behov av ytterligare kunskap, samt
– inom givna tidsramar självständigt planera och genomföra en systematisk och kritisk analys av förhållandet
mellan juridik och praktik på det arbetsfält som praktikarbetsplatsen verkar inom.
Undervisning

Undervisningen ges i form av praktik på praktikarbetsplatsen.
Kunskapskontroll och examination

Examination sker genom dels genom praktiktjänstgöringen, dels genom författande av en promemoria
innehållande en systematisk och kritisk analys av förhållandet mellan juridik och praktik samt det juridiska
förhållningssättet, juristrollen och yrkesetiken på det arbetsfält som praktikarbetsplatsen verkar inom.
Betyg på kursen sätts efter en bedömning av praktiktjänstgöringen och promemorian. 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 A (Utmärkt), B (Mycket bra), C (Bra), D (Tillfredsställande) eller E
(Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt otillräckligt).
Övrigt

Studenten har själv ansvaret för att ordna en praktikplats innan registrering sker på kursen. Student vars
praktik har underkänts har själv ansvaret för att vid behov ordna förlängning av praktiken alternativt ny
praktikplats. Arbetsplatsen ska ha bekräftat studentens praktikplats.
Ikraftträdande
Dessa bestämmelser träder i kraft den 29 augusti 2016.
Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs av Juridiska institutionen. För information om kurslitteratur hänvisas till kursens
webbplats. Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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