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Fastställd av Juridiska fakultetens utbildningsutskott 2018-04-25.
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 på obligatoriska kurser om minst 150 högskolepoäng inom
juristprogrammet, bland vilka godkänt resultat i den obligatoriska kursen Civilrätt C ingår.
Tillträde bereds även utbytesstudenter som är antagna vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Alla
studenter måste kunna engelska på den högre nivån för att kunna delta i kursen.
Kursens uppläggning
Provkod
0100

Benämning
Den globala arbetsmarknaden och internationell arbetsrätt

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Inom ramen för kursen behandlas på fördjupad nivå de regelverk som styr tillträde och villkor för arbetstagare
på den globala arbetsmarknaden. Den regionala dimensionen av kursen tar avstamp i EU. Det första blocket
behandlar internationell rätt dvs. både internationella konventioner om migration och mänskliga rättigheter
och EU-rätt som reglerar de arbetsrättsliga villkor som ska gälla när en arbetstagare arbetar i en annan stat än
i hemstaten. Det andra något mindre blocket behandlar de internationella privaträttsliga regler som
aktualiseras vid arbete med internationella inslag. Frågan är vad som avgör vilket lands lag som ska tillämpas
på anställningsförhållandet och vilket lands domstol som ska avgöra detta. Det tredje blocket behandlar de
regelverk som styr möjligheten för en arbetstagare att arbeta i ett annat land än hemlandet. Här aktualiseras
GATS, EU-rättens fria rörligheter och den nationella migrationsrätten. I det fjärde blocket integreras de
tidigare behandlade regelverken i syfte att undersöka deras sammanlagda effekt och hur olika val påverkar
möjligheter att arbeta i ett annat land och villkoren för sådant arbete. Teoretiska modeller med både
ekonomisk och sociologisk grund om bl. a. status och medborgarskap ska prövas för att undersöka den
sammanlagda effekten av de tillämpliga regelverken.
Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
– visa fördjupad kunskap i samspelet mellan regelverk på olika nivåer och med stöd av olika rättsteorier
kunna analysera dem.
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Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
– identifiera, tillämpa och med stöd av ett kritiskt förhållningssätt analysera avancerade och komplexa
juridiska frågeställningar som uppstår på den globala arbetsmarknaden vilket ställer krav på en förtrogenhet
med relevanta nationella, europeiska och internationella regelverk,
– självständigt planera, författa och försvara en rättsvetenskaplig uppsats samt opponera på en annan students
uppsats.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- visa fördjupad förmåga att utifrån teoribildning inom andra vetenskaper kunna kritiskt diskutera, analysera
och värdera de regelverk som aktualiseras på den globala arbetsmarknaden i en etisk och samhällelig kontext.
Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier. Varje student ska därutöver presentera och försvara sin uppsats
samt opponera på en annan students uppsats vid ett slutseminarium.
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 analys och diskussion av uppgifterna under
seminarierna. Högst tre frånvarotillfällen medges och ska då kompenseras genom att författa en promemoria
rörande den aktuella frågeställningen som tas upp vid frånvarotillfället enligt anvisningar från
kursföreståndaren. För ytterligare frånvaro krävs dispens som kan ges vid laga förfall, t.ex. sjukdom som
styrks av ett läkarintyg.
Undervisning sker på engelska.
Kunskapskontroll och examination

Examination sker genom aktivt deltagande vid de obligatoriska seminarierna, författandet och presentationen
av uppsatsen (40%) samt genom oppositionen på en annan students uppsats (10%) samt en skriftlig tentamen
(50%). Av kursbeskrivningen framgår maxpoäng för varje examinerande moment, samt minimipoäng för
respektive moment som måste uppnås för att bli godkänd på kursen. Kursbetyget baseras på en
sammanräkning av dessa poäng.
Examination sker på engelska.
Det aktiva deltagandet kan bedömas vara godkänt eller icke godkänt. Icke-godkänt deltagande likställs med
frånvaro.
Bedömningskriterier för den skriftliga uppsatsen
•Ämne och problemformulering;
•Korrekt behandling av rättskällorna;
•Framställning;
•Material och metod;
•Analys och argumentation inklusive kritiskt tänkande och självständighet;
•Slutsatser, källor och formalia (särskilt att uppsatsen har lämnats i tid); och
•Språkbehandling.
Bedömningskriterier för oppositionen av en annan students uppsats:
Opponeringen ska ske genom objektiva, relevanta och konstruktiva kommentarer;
studenten ska självständigt och professionellt kunna kritisera och opponera inom tidsramen.
Bedömningskriterier för de muntliga redovisningarna av uppsatsen och opponering:
•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
Bedömningskriterier för den skriftliga tentamen:
• Förmåga att identifiera rättsliga problem
• Förmåga att på ett strukturerat, självständigt sätt lösa rättsliga problem
• Förmåga att på ett kritiskt värderande sätt och med stöd av god juridisk argumentation lösa rättsliga
problem.
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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 förväntade studieresultat 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).
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 3 september 2018.
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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