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Rättsvetenskap

Ämnesgrupp

Juridik och rättsvetenskap

Utbildningsområde

Juridiska området 100.0 %

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
Kunskap och förståelse
- identifiera och förklara principerna som utifrån svensk grundlag, lag och
Europakonventionen, styr svensk offentlig rätt och förvaltningsrätt i dess process inom statlig
och kommunal förvaltning samt kravet på öppenhet.
- identifiera och förklara EU:s utveckling, institutioner och förhållandet mellan dem och
medlemsländerna samt verksamhetsvidd, samt EU-rättens betydelse och EU-domstolens roll
Färdigheter och förmåga
- redogöra för och diskutera relationen mellan svensk offentlig rätt, Europakonventionen och
EU-rätten.
- redogöra för och jämförande diskutera skillnader och likheter mellan förvaltningsrättslig
handläggningsprocess och beslutfattande på såväl statlig som kommunal nivå.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kontrastera och förklara förhållandet mellan EU-rätt och svensk rätt utifrån juridisk tolkning
och metod dvs rättskällor.
- härleda och förklara den svenska offentliga rättens principer, där Europakonventionen utgör
en del, utifrån juridisk tolkning och metod dvs rättskällor.

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.

Kursens innehåll

I kursen behandlas svensk offentlig rätt och den betydelse Europakonventionen och EU-rätten
har för denna. Vidare behandlas det konstitutionella systemet avseende såväl institutioner,
regelverk, lagstiftningens beslutsprocesser och rättskällor för såväl Sverige som EU.
Rättsliga mekanismer och processer avseende förvaltningsdomstolar, EU-domstolen och
Europadomstolen presenteras. Utifrån EU-rätten presenteras den gemensamma inre
marknaden och de fyra friheterna. Tyngdpunkten i svensk offentlig rätt ligger på
förvaltningsrätt, myndigheter, myndighetsutövning och offentlighetens betydelse i
förvaltningsprocessen i såväl statlig som kommunal verksamhet.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och seminarier

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller
1a1+1a2

Examinationsform

Tentamen, inlämningsuppgifter och seminarier

Betyg

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

Övriga föreskrifter

För momentet 0020 ges betyg U eller G.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Tentamen
0020 Inlämningsuppgifter och seminarier

6,5 hp

Betyg: AF

1 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.

