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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Denna interdisciplinära kurs riktar sig till utländska studenter som är antagna som utbytesstudenter inom
Juridiska institutionens utbytesprogram. Som särskilt förkunskapskrav gäller godkänt resultat på kurser
motsvarande minst 150 hp inom juridik, samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Även studenter antaga på juristprogrammet vid Stockholms universitet, som uppfyller förkunskapskravet om
minst 150 hp inom juridik, kan beredas tillträde till kursen. För att delta i kursen är det starkt rekommenderat
att studenten har slutfört minst en grundläggande kurs inom folkrätt.
Kursens uppläggning
Provkod
MOM1

Benämning
Folkrätt, fred och övergång i post-konfliktsituationer

Högskolepoäng
3.5

Kursens innehåll

Kursen fokuserar på den internationella rättens roll i fredsprocesser och övergångar efter konflikter, t. ex. i
relation till förhandlingar och medling, säkerhet, övergångsstyrning, konstitutionella reformer, amnestier och
övergångsrättvisa. Utöver den rättsliga ramen granskar kursen, genom ett tvärvetenskapligt och kritiskt
perspektiv, även den praktiska rollen och effekterna av internationell rätt (om sådana finns). Undervisning ges
genom en serie diskussionsseminarier där studenter tillämpar och kritiskt diskuterar internationell rätt i
förhållande till verkliga exempel. Studenter förbereder sig inför seminarierna genom att ta del av inspelade
föreläsningar och genom självständig läsning.
Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- visa fördjupad kunskap om den internationella rättsliga ramen för fredsprocesser och övergångar efter
konflikter; och
- visa fördjupad förståelse för teorin om den internationella rättens roll och effekter i fredsprocesser och
övergångar efter konflikter.
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenten:
- visa fördjupad förmåga att identifiera och tillämpa relevanta internationella rättsliga normer för de olika
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aspekterna av fredsprocesser och övergångar efter konflikter.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- kritiskt utvärdera den internationella rättsliga ramen för fredsprocesser och övergångar efter konflikter;
och
- kritiskt bedöma den internationella rättens praktiska roll i fredsprocesser och övergångar efter konflikter.
Undervisning

Undervisningen ges i form av inspelade föreläsningar och live-diskussionsseminarier. Undervisningsspråket
är engelska.
Kunskapskontroll och examination

Examination sker genom:
- Aktiv närvaro vid de obligatoriska undervisningsmomenten,
- En hemtentamen.
Aktiv närvaro:
Vid samtliga seminarier råder ett krav på aktiv närvaro. Med aktiv närvaro avses att studenten, i
förekommande fall, ska ha förberett uppgifterna, samt vara beredd att delta i diskussionerna av dessa.
Kursföreståndaren kan dock meddela en 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.
Hemtentamen:
En för sent inlämnad hemtentamen rättas inte.
Examination sker på engelska.
Som betyg på kursen används något av vitsorden Godkänd (G) eller Underkänd (U). 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. 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.
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.
Ikrafttrände
Dessa bestämmelser träder i kraft den 8 juni 2021.
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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