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Fastställd av Juridiska fakultetens utbildningsutskott (del) 2021-02-03.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Tillträde till kursen har studerande som uppfyller det generella kravet för tillträde till specialkurser om
godkända tentamina på obligatoriska kurser om minst 150 högskolepoäng bland vilka godkänd tentamen på
den obligatoriska kursen folkrätt 6 högskolepoäng skall ingå.
Tillträde har också utbytesstudenter vid Juridiska institutionen på Stockholms universitet.
Kursens uppläggning
Provkod
0100

Benämning
Folkrätt

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om folkrättens centrala frågor och grundläggande principer
samt att göra studenterna bekanta med nyare strömningar. Folkrättens grunder, såsom dess subjekt, rättskällor,
förhållandet mellan nationell rätt och internationell rätt, statsansvar samt jurisdiktion och immunitet studeras
inledningsvis. Kursen omfattar även en introduktion till samt fördjupning i vissa av de olika
specialregleringar/ämnen som finns i folkrätten såsom havsrätt, våldsförbudet, den humanitära rätten,
grunderna i de mänskliga rättigheterna samt fredsfrämjande operationer. Kursen ges på engelska.
Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna visa
- visa fördjupad kunskap i och förståelse av folkrätt, särskilt vad gäller grundläggande begrepp och kategorier
samt om de idéer om samhället och internationella relationer som dessa begrepp och kategorier bygger på.
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenten visa:
- fördjupad förmåga att tillämpa och tolka rättsnormer inom kursens olika ämnesområden
- fördjupad förmåga att systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, formulera och analysera komplexa
frågeställningar som rör folkrätt, och
- fördjupad förmåga att på engelska muntligt och skriftligt undersöka och klart redogöra för och diskutera sina
slutsatser.

Sidan 1/3

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna visa
- värdera folkrättens centrala rättsregler och funktion i en historisk, politisk och allmänrättslig kontext.
Undervisning

Kursen inleds med en introduktionsföreläsning vars främsta syfte är att ge allmän orientering i ämnet.
Därefter genomförs lektioner och seminarier.
Under kursen utreder deltagarna ett konkret rättsligt problem eller utmaning inom området. Utredningen
presenteras skriftligen i form av en uppsats.
Deltagande i introduktion och i seminarier är obligatoriskt. Dispens från närvarokravet kan ges vid laga förfall
mot att studenten fullgör en pedagogiskt likvärdig uppgift. För muntliga redovisningar under seminarier ges
inte dispens. I övrigt är deltagande i undervisningen frivilligt. Närmare detaljer om undervisningens
omfattning och uppläggning ges i kursbeskrivningen.
Kursen ges på engelska.
Kunskapskontroll och examination

Examination sker på engelska. Kursens mål examineras genom bedömning av den individuella uppsatsen,
medverkan på seminarium och genom en skriftlig tentamen. Om ett moment genomförs för sent görs
poängavdrag. För att bli godkänd krävs godkänt resultat på samtliga moment. Medverkan på seminarium
bedöms med G/U, övriga examinatoriska moment graderas och vägs in i kursbetyget. Av det graderade och
sammanvägda betyget utgörs 50 % av den individuella uppsatsen, och 50 % av skriftlig tentamen. Principerna
för sammanvägningen specificeras ytterligare i kursbeskrivningen.
Tillåtna hjälpmedel vid tentamen och betygskriterier specificeras i kursbeskrivningen. Student som
underkänts vid denna tentamen bereds tillfälle till omtentamen.
Som betyg används någon 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 sätt som fastställs av Juridiska institutionen. Betyget
enligt den sjugradiga skalan gäller i sådant fall i stället för det ordinarie betyget. Som godkänt betyg enligt
den sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A, B, C, D eller E. Underkända betyg är Fx och F.
En student med intyg om särskilt pedagogiskt stöd utfärdat av Stockholms universitet har möjlighet att få
anpassad examination.
Bedömningskriterier för de skriftliga uppgifterna:
•Ämne och problemformulering.
•Faktakunskap och insikt i ämnet.
•Framställning.
•Material
•Metod.
•Analys och argumentation inklusive självständighet.
•Slutsatser,
•Källor och formalia.
•Språkbehandling.
För godkänd medverkan på seminarium krävs aktiv medverkan.
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 30 augusti 2021.
Kurslitteratur
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Kurslitteratur fastställs av prefekten. För information om kurslitteratur hänvisas till kursens hemsida och
kursbeskrivning. Aktuell litteraturlista ska finnas tillgänglig senast två månader före kursstart.
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