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Juridiska området 100.0 %

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- beskriva juridiska teorier och deras funktion i rättsvetenskapen
- redogöra för olika juridiska metoder
- identifiera olika juridiska metoders användning beroende på juridisk frågeställning
Färdighet och förmåga
- söka, samla, tolka och tillämpa relevanta rättskällor utifrån deras inbördes vikt
- hantera juridisk metod på praktiska fall
- identifiera, strukturera och analysera juridiska frågeställningar och rättens roll i samhället
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och etiska aspekter
- värdera och kritiskt förhålla sig till rättslig normer och dess verkningar för den enskilde och
det allmänna inom given tidsram
- identifiera behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Kursens innehåll

Kursen behandlar allmän rättslära och vetenskapsteori, bl.a. teorier inom rättsvetenskapen,
rättsdogmatisk metod, dvs. hur man beskriver, förklarar och analyserar rättsvetenskapliga

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.

problem och hur de ska angripas. Komparativ metod skall användas där utländska rättssystem
jämförs med det svenska i förhållande till juridiska problemställningar. Dessutom skall en
PM författas, baserad på juridisk teori och metod lämnas in för bedömning. Studenten skall
välja ett uppsatsämne
som presenteras och motiveras i form av en PM som lämnas in för bedömning.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och seminarier

Förkunskaper

Externredovisning A, 7,5 hp, Externredovisning B 7,5 hp, Externredovisning C 7,5 hp,
Beskattningsrätt I, 15 hp, Fastighets- och bolagsbeskattning 15 hp samt Kommersiella
fastigheter 15 hp.

Examinationsform

Inlämningsuppgifter och seminarier

Betyg

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

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Teori- och metod

7,5 hp

Betyg: AF

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.

