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For tillträde till kursen fordras att studenten är antagen till magisterprogrammet i europeisk ekonomisk rätt
samt har fullgjort obligatorierna i programmets första kurs Avancerad inre marknadsrätt.
Kursens uppläggning
Provkod
0100

Benämning
Inre marknaden – digitala och sociala utmaningar

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen är den andra kursen på magisterprogrammet i europeisk ekonomisk rätt. Det är en av flera
fördjupningskurser med valbar inriktning.
Inom kursen behandlas, på avancerad nivå, de rättsregler och rättsprinciper som styr EU:s inre marknad med
utgångspunkt i fördragets regler om fri rörlighet for varor, personer, arbetstagare, tjänster och etableringar.
Särskild fokus läggs på inre marknadens allt mer framträdande digitala och sociala dimensioner. Digitala
utmaningar i form av upphovsrätt men också grundläggande fri- och rättigheter, unionsmedborgarskapets
betydelse för tillgång till sociala rättigheter utgör centrala teman i kursen.
Syftet med kursen är att studenten ska förvärva ingående kunskaper och förmåga att kritiskt ganska och
analysera de materiella rättsregler och problem som kännetecknar samarbetet inom EU på detta område.
Studenten ska även få insikter om de utmaningar som en ökad ekonomisk integration innebär för
medlemsländernas skilda modeller av social trygghet, välfärd och solidaritet, där den skandinaviska modellen
tas som exempel. Kursen uppmuntrar till kritisk reflektion över olika nationella och överstatliga lösningars
för- och nackdelar samt deras ekonomiska, immaterialrättsliga och samhälleliga implikationer.
I förhållande till den inledande obligatoriska kursen i magisterprogrammet innebär denna kurs en fördjupning
i materiellt och metodologiskt hänseende, samt breddning inom ett snabbt växande område av europeisk
ekonomisk rätt. Studenten ges särskild träning i att med stöd av rättsvetenskaplig metod formulera, diskutera
och lösa problem inom EU:s inre marknadsrätt.
Kursen syftar vidare till att förbereda studenten för examensarbetet med fokus på kraven for akademiskt
skrivande samt behandling av metodologiska val och forskningsfrågor. Studenten ska förberedas för sitt
examensarbete genom att under kursen författa en uppsatspromemoria där vetenskapliga frågeställningar ska
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identifieras. I enlighet med fördjupningskursens stegrade svårighetsgrad höjs kraven på metodologisk
medvetenhet och vetenskaplig akribi samtidigt som ämnesvalet för examensarbetet börjar formuleras i takt
med de mer avancerade metodkunskaperna.
Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- visa överblick över EU:s inre marknadsrätt, samt förvärvat fördjupad kunskap om digitala och sociala
perspektiv av EU:s inre marknadsrätt,
- visa fördjupad metodkunskap i EU:s inre marknadsrätt utifrån digitala och sociala perspektiv samt
grundläggande rättighetsperspektiv,
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- visa förmåga att självständigt identifiera och kritiskt analysera komplexa frågeställningar inom EU:s inre
marknadsrätt utifrån digitala och sociala perspektiv samt grundläggande rättighetsperspektiv, inom givna
tidsramar,
- författa en uppsatspromemoria, där relevanta rättsvetenskapliga frågeställningar inom EU:s inre
marknadsrätt utifrån digitala och sociala perspektiv samt grundläggande rättighetsperspektiv, identifieras
självständigt och analyseras kritiskt med hjälp av adekvata metoder och med beaktande av akademiska krav
på källhantering och källangivelse,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- visa förmåga att analysera samspelet mellan ekonomiska, digitala, och sociala rättigheter samt
grundläggande fri- och rättigheter på EU:s inre marknad,
- visa insikter om de samhälleliga implikationerna av olika regler och styrmekanismer i EU:s inre
marknadsrätt utifrån digitala och sociala perspektiv samt grundläggande rättighetsperspektiv.
Undervisning

Undervisningen omfattar 10 veckors heltidsstudier. Den är strukturerad enligt följande:
- En serie föreläsningar om utvalda delar av EU:s inre marknadsrätt;
- Lärarledda ’tutorials’ i mindre grupper, som anknyter till föreläsningarna och syftar till att skapa bättre
förståelse samt förbereda studenterna för de efterföljande seminarierna;
- Interaktiva seminarier om valda ämnen av EU:s inre marknadsrätt. Studenterna arbetar med analys av
rättsfall från EU-domstolen samt annat material utifrån relevant EU-rättslig och samhällsvetenskaplig doktrin.
Studenterna förbereder skriftliga och muntliga uppgifter av tillämpnings-, utredande och argumenterande
karaktär och redovisar resultaten vid seminarietillfällena, såväl individuellt som i grupp.
Under kursen anordnas även seminarier (workshops) som avser att hjälpa studenterna vid utarbetandet av
uppsatspromemorian, där fokus läggs på val och avgränsning av forskningsfrågor, teori- och metodfrågor
samt akademiska krav på källhantering och källangivelse.
Undervisningen ges på engelska.
Aktivt deltagande i 100% av seminarierna är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan kursföreståndaren
bevilja dispens. Studenten ska då föreläggas en tilläggsuppgift.
Kunskapskontroll och examination

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarierna, genom en uppsatspromemoria, peer review av en
annan students uppsatspromemoria samt genom en skriftlig tentamen (salsskrivning).
När studenten genomfört moment i grupp, säkerställs den enskilda studentens måluppfyllelse genom frågor på
seminarier.
Examinationen äger rum på engelska.
Betygsgraderingen görs på grundval av promemorian (20%), peer review (5%) samt den skriftliga tentamen
(75%). De närmare principerna för sammanvägningen anges i kursbeskrivningen. För övriga
examinationsmoment används endast betyget Godkänd (G) respektive Underkänd (U).
Bedömningskriterier avseende promemorian:
–problemformulering och syfte,
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–faktakunskap och insikt i ämnet,
–framställning och struktur,
–material och metod,
–analys och argumentation, inklusive självständighet,
–språkbehandling, källhantering och övrig formalia, samt
–förmåga att inom givna tidsramar genomföra arbetet.
För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål för kursen är uppfyllda.
För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål för kursen är uppfyllda. Betyg på kursen sätts
efter en sammanvägning av de individuella prestationerna i de olika examinationsmomenten.
Tillåtna hjälpmedel vid tentamen och betygskriterier specificeras i kursbeskrivningen.
Student som underkänts vid ordinarie examination bereds tillfälle till ny examination. Student 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 skal talar emot att annan examinator ska utses.
Som betyg används en målrelaterad sjugradig betygsskala med de godkända betygen 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 2 september 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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