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Fastställd av Juridiska fakultetens utbildningsutskott 2020-06-03.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till magisterprogrammet i miljörätt (60 hp) vid
Stockholms universitet, samt med godkänt resultat har fullgjort kursen Gränsöverskridande miljörätt
(Transboundary Environmental Law) och de obligatoriska momenten på kursen Övergripande miljörättsliga
teman (Cross-cutting Issues in Environmental Law).
Kursens uppläggning
Provkod
0100

Benämning
Miljörättsliga metoder, teori och praktik

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

I kursen behandlas på avancerad och fördjupad nivå teoretiska, metodologiska och praktiska frågor. Kursen
innehåller dels seminarier, dels skriftliga moment, dels ett omfattande förhandlingsspel, där kursdeltagarna
förhandlar fram ett dokument som motsvarar ett internationellt regelverk eller liknande kring en aktuell
miljöfråga
Parallellt med kursen läser studenterna kursen Examensarbete i miljörätt, där de genomför sitt självständiga
arbete (examensarbete) för utbildningen. Syftet är att studenterna vid författandet av sitt examensarbete också
ska ha nytta av de kunskaper, färdigheter mm som utvecklas under denna kurs.
Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- visa fördjupade insikter i aktuellt miljörättsligt forsknings- och utvecklingsarbete och
- visa fördjupad metod- och teorikunskap i miljörätt, särskilt i gränsöverskridande sammanhang.
- visa fördjupad kunskap och förståelse för den miljörättsliga praktiken i gränsöverskridande sammanhang.
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- visa fördjupad förmåga att integrera de miljörättsliga kunskaperna och tillämpa den i komplexa konkreta
situationer,
- visa fördjupad förmåga att identifiera och formulera miljörättsliga frågeställningar och tillämpa dessa i
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komplexa konkreta miljörättsliga situationer
- visa fördjupad förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra, diskutera och argumentera utifrån
tillägnade slutsatser och kunskaper, också i dialog med olika grupper och
- visa fördjupad förmåga att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- visa fördjupad förmåga att göra miljörättsliga bedömningar med hänsyns till vetenskapliga, samhälleliga och
etiska aspekter och
- visa fördjupade insikter om vetenskapens möjligheter och begränsningar, bland med avseende på
internationella förhandlingar.
Undervisning

Kursen omfattar 15 högskolepoäng, 20 veckor på halvfart. Undervisningen, som är obligatorisk, består av
seminarier och ett förhandlingsspel.
All undervisning sker på engelska.
Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom aktiv närvaro vid seminarierna, författande och muntlig redovisning av tre
promemorior samt genom deltagandet förhandlingsspelet.
- Promemoriorna motsvarar sammantaget 75 procent av det totala antalet poäng vid examinationen på kursen.
- Förhandlingsspelet är obligatoriskt och bedöms med vitsorden godkänd (G) och underkänd (U), men ger
inga poäng vid examinationen.
- Aktiv närvaro vid minst 80 procent av seminarierna motsvarar 25 procent av det totala antalet poäng vid
examinationen på kursen. Med aktiv närvaro avses att studenten ska ha förberett uppgifterna samt vara beredd
på att delta i diskussionerna av dessa.
Om promemoriorna lämnas in för sent ges maximalt hälften av högsta antalet poäng på
examinationsmomentet.
Kursföreståndaren kan meddela generell dispens från närvarokravet enligt de av Juridiska fakultetens
utbildningsutskott beslutade föreskrifterna för examination. Omfattningen av närvarokravet anges i
kursbeskrivningen. Utöver detta kan dispens meddelas vid laga förfall. Studenten ska då fullgöra en
pedagogiskt likvärdig uppgift som kompensation för frånvaron. Dispens från de seminarier, där de egna
promemoriorna redovisas, och från förhandlingsspelet medges inte.
Bedömningskriterier för de skriftliga uppgifterna och muntliga redovisningarna:
– Ämne och problemformulering.
– Faktakunskap och insikt i ämnet.
– Framställning.
– Material och metod.
– Analys och argumentation inklusive självständighet.
– Slutsatser, källor och formalia.
– Språkbehandling.
– Muntlig redovisning och diskussion vid seminarietillfället.
Bedömningskriterier för de muntliga uppgifterna (förhandlingsspel):
– Insikt om aktuellt scenario samt tilldelad roll.
– Förmåga att formulera problem.
– Förmåga att självständigt och systematisk argumentera med utgångspunkt i givna förutsättningar.
– Förmåga att anpassa argumentationen till ändrade förutsättningar.
– Förmåga att reflektera kring förd diskussion.
Betygsgraderingen baseras på promemoriorna och deltagandet vid seminarierna. Av kursbeskrivningen
framgår max-poängen för varje betygsgrundande examinationsmoment, samt minimipoäng för respektive
moment som måste uppnås för att bli godkänd på kursen. Kursbetyget baseras på en sammanräkning av
uppnådda poäng. För övriga examinationsmoment används endast betyget Godkänd (G) respektive
Underkänd (U).]
Tillåtna hjälpmedel vid tentamen och betygskriterier specificeras i kursbeskrivningen.
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Examinationen sker på engelska.
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 godkänd på kursen fordras att samtliga förväntade studieresultat för kursen är uppfyllda.
Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala. Som godkända 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) och F (Helt otillräckligt).
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 2021-01-18.
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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