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Beslut

Fastställd av Juridiska fakultetens utbildningsutskott (del)2020-04-27.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kursen riktar sig i första hand till utländska studenter som är antagna som utbytesstudenter inom Juridiska
institutionens utbytesprogram eller vid Företagsekonomiska institutionens sommarskola vid Stockholms
universitet, samt studenter antagna på juristprogrammet vid Stockholms universitet. I andra hand även andra
studenter som är antagna på sommarkurserna EU Law in Brief (JU243F) och Public International Law in
Brief (JU244F).
Kursens uppläggning
Provkod
MOM1

Benämning
Internationell kommersiell skiljemannarätt

Högskolepoäng
3.5

Kursens innehåll

Kursen ger en översikt över internationell kommersiell skiljemannarätt. Kursen behandlar de teoretiska och
metodologiska grunderna för internationell kommersiell skiljemannarätt, samt alla dess viktiga områden:
skiljedomslagstiftning, partsautonomi, processuella principer, skiljedomsavtal, domsrätt, lagval,
skiljeförfarande, skiljedomstol, samt skiljedom och fastställande och upprätthållande av skiljedomar.
Studenterna övar på att använda lämpliga metoder för att tolka och tillämpa de rättsliga ramarna och
principerna som finns i den internationell kommersiell skiljemannarätten rättskällor. Studenterna formulerar
och utvärderar potentiella konsekvenser av olika juridiska lösningar på komplexa skiljedomsproblem. Under
kursens gång genomför studenterna juridiska studier av frågor och ämnen inom ramen för internationell
kommersiell skiljemannarätt samt relaterade rättsområden, både individuellt och i grupp. Kursen ges på
engelska.
Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- visa kunskap om och förståelse av internationell kommersiell skiljemannarätt, med avseende på
skiljedomslagstiftningen, partsautonomi, processuella principer , skiljedomsavtal, domsrätt, lagval,
skiljeförfarande, skiljedomsdomstol, samt skiljedom och fastställandet och upprätthållandet av skiljedomar.
Färdighet och förmåga
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Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- jämföra lösningarna på vissa juridiska frågor såväl mellan studenternas hemstaters rättsordningar som
utifrån ett internationellt komparativt perspektiv.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
– självständigt, och i grupp, kritiskt bedöma och värdera samt presentera både skriftligen och muntligen olika
lösningar på olika typer av juridiska frågor.
Undervisning

Undervisningen omfattar två veckors heltidsstudier och sker i form av föreläsningar och seminarier. På
grundval av det givna kursmaterialet ska studenterna arbeta i grupper för att besvara frågor under varje
seminarium. Närvaro på föreläsningar och seminarier är obligatoriskt till 2/3. En mer detaljerad beskrivning
av kursinnehåll finns i kursbeskrivningen och kursschemat.
Kunskapskontroll och examination

Examination sker genom:
-Aktiv närvaro vid de obligatoriska undervisningsmomenten,
-En skriftlig tentamen.
Examinationen sker på engelska. För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga förväntade studieresultat
för kursen är uppfyllda. Tillåtna hjälpmedel vid tentamen och 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 betyg på kursen används något av vitsorden Godkänd (G) eller Underkänd (U).
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 tidigt avbrott.
En student har rätt att under en period om två år efter förstagångsregistreringen åberopa de obligatoriekrav
som gällde enligt den vid tiden för registreringen aktuella kursplanen.
Ikraftträdande
Dessa bestämmelser träder i kraft den 8 juni 2020.
Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs av prefekten. För information om kurslitteratur hänvisas till kurshemsidan. Aktuell
litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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