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7,5 hp

Huvudområde

Ej definierat

Ämnesgrupp

Juridik och rättsvetenskap

Utbildningsområde

Vårdområdet 40.0 %
Juridiska området 60.0 %

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- redogöra för rättens roll i samhället,
- beskriva rättssystemets uppbyggnad, innehåll och föränderlighet samt den juridiska
metoden,
Färdighet och förmåga
- tillämpa den juridiska metoden genom att identifiera rättsliga problem och lösa dessa med
hjälp av relevanta rättskällor
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- analysera rättsliga problem och juridiska lösningar
- analysera och förhålla sig till vad som är egna värderingar och vad som är rättssäkra beslut.

Kursens innehåll

Under kursen läser studenten bl.a allmän rättslära, juridisk metod, allmän avtalsrätt,

Sida 1
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

fordrings- och exekutionsrätt, hyresrätt, arbetsrätt, migrationsrätt, familjerätt, straff- och
processrätt.
Undervisning

Föreläsningar och seminarier

Förkunskaper

Matematik B, Samhällskunskap A
eller
Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2.

Examinationsform

Tentamen, examinerande seminarier och inlämningsuppgifter.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar

Denna kurs motsvarar Rättslig introduktionskurs, 7,5 hp, JU002A. Båda kurserna kan inte
inräknas i examina.

Hållbar utveckling

Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment
0050 Skriftlig tentamen
0060 Insändningsuppgifter och seminarier

7,5 hp

Betyg: AF

0 hp

Betyg: UG

Sida 2
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

