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Behörighetskrav
Grundläggande behörighet, Samhällskunskap A alternativt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 samt Engelska B/Engelska 6.

Kursens huvudsakliga innehåll och upplägg
Kursen ger en översiktlig förståelse för folkrättens roll i olika typer av samtida konfliktsituationer, såsom internationella och
inomstatliga väpnade konflikter samt andra situationer av instabilitet mellan eller inom stater. Kursen behandlar huvudsakligen
följande rättsområden:
Folkrättens grunder
FN-stadgans folkrätt
Mänskliga rättigheter med fokus på samtida konfliktsituationer
Internationell humanitär rätt

Lärandemål
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
Beskriva folkrättens system, källor, aktörer och efterlevnadsmekanismer inom ramen för de rättsområden som berörs på
kursen.
Förklara vilka rättigheter och skyldigheter som folkrättsliga aktörer har i olika typer av samtida konfliktsituationer.
Färdighet och förmåga
Självständigt och tillsammans med andra använda en praktisk folkrättslig metod för att identifiera, formulera, analysera och
besvara folkrättsliga frågeställningar som uppkommer i olika typer av samtida konfliktsituationer.
Värderingsförmåga och förhållninggssätt
Kritiskt värdera folkrättsliga argument som framförs inom ramen för de rättsområden som berörs på kursen.

Undervisningsformer
Kursen genomförs huvudsakligen i form av självstudier, individuella uppgifter och grupparbeten. Dessa kompletteras med
lärarledda seminarier och föreläsningar.
Seminarieuppgifterna förbereds skriftligt och presenteras gruppvis under kursens seminarier. Uppgifterna syftar till att träna
studenten i att individuellt och tillsammans med andra identifiera, formulera, analysera och besvara folkrättsliga frågeställningar
med koppling till samtida konfliktsituationer.
Föreläsningarna bidrar till studentens individuella studier och grupparbete genom att sätta de frågor som behandlas på kursen i ett
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större sammanhang, förklara särskilt komplicerade rättsfrågor samt komplettera och kontrastera kurslitteraturen.

Examination
Individuell skriftlig uppgift
Omfattning: 4.5 Högskolepoäng
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Under kursens avslutande vecka löser studenten en individuell skriftlig uppgift genom att skriva en PM.
Sent inkomna examinationer betygssätts inte om inte särskilda och av examinator godkända skäl föreligger.
Examinator kan besluta om komplettering av examinationsuppgiften för att betyget godkänd ska kunna uppnås på kursen.
Komplettering ska inlämnas senast tre arbetsdagar efter att examinationsresultat och besked om komplettering meddelats, om inte
särskilda och av examinator godkända skäl föreligger.

Deltagande i examinerande seminarier
Omfattning: 3.0 Högskolepoäng
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
Under kursens första fyra veckor deltar studenterna i fyra examinerande seminarier.
Examinator kan besluta om komplettering i form av en individuell skriftlig inlämningsuppgift för att betyget godkänd ska kunna
uppnås på kursen.
Komplettering ska inlämnas senast tre arbetsdagar efter att examinationsresultat och besked om komplettering meddelats, om inte
särskilda och av examinator godkända skäl föreligger.

Betyg
Betygsättning sker genom en tregradig betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget Godkänd (G) på kursen krävs Godkänd (G) på individuell skriftlig uppgift och Godkänd (G) på de examinerande
seminarierna.
För betyget Väl godkänd (VG) på kursen krävs utöver krav för Godkänd (G) Väl Godkänd (VG) på individuell skriftlig uppgift.
Betygskriterier redovisas senast vid kursstart.

Antal examinationstillfällen
Antalet examinationstillfällen är inte begränsat.

Begränsningar avseende examen
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under en
treterminsperiod examineras enligt denna kursplan.

Övrigt
Om en student har ett beslut från Försvarshögskolan om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, får
examinator besluta om alternativa examinationsformer för studenten.
Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och ligger till grund för eventuella förändringar av
kursen.
Kursen ges inom masterprogrammet i Politik och krig samt som fristående kurs.
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