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Juridik med inriktning folkrätt
Grundnivå
30 högskolepoäng

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen:
Kurserna Responsibility in International Law samt Folkrätten och fredsfrämjande
insatser eller Law of Armed Conflicts, eller motsvarande.
Huvudområde:
Folkrätt
Successiv fördjupning:
G2E grundnivå har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för kandidatexamen
Fördjupningsnivå:
Påbyggnadskurs
Kursens innehåll och upplägg:
Påbyggnadskursen folkrätt i militära operationer är en 30-poängskurs som ger
studenten möjlighet att fördjupa sina kunskaper i folkrätt med särskild inriktning
på frågor kopplade till kris och konflikt. Den ger också studenten möjlighet att
använda juridisk metod under kursens centrala del, som är författandet av en
uppsats. Kursen är uppdelad i tre delkurser där undervisning sker i de två första
delkurserna följda av uppsatsskrivande under handledning i den tredje.
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Delkurs 1 Folkrätt i militära operationer (International Law Aspects of
Military Operations) 7,5 hp
Denna delkurs omfattar en fördjupad studie av FN-stadgan med särskild fokus på
våldsanvändning i internationella relationer, mänskliga rättigheter i konflikt- och
krissituationer med fokus på användandet av vålds- och tvångsåtgärder, den
internationella humanitära rätten samt frågor om folkrättsligt ansvar.
Delkurs 2 – Juridisk metod (Legal Methodology) 7,5 hp
Den andra delen rör juridisk metod. Syftet är att förbereda studenten för
uppsatsarbetet. Inom ramen för denna del ges studenten tillfälle att bekanta sig
med olika metoder att identifiera, studera och tolka folkrättens källor. I denna del
får studenten också möjlighet att börja formulera det rättsliga problem som
kommer att utgöra grunden i det kommande uppsatsarbetet. Under denna del
genomförs också obligatoriska seminarier om forskningsfusk, plagiat och
relevanta forskningsfrågor.
Delkurs 3 – Självständigt arbete (Thesis) 15 hp
Arbetet med att skriva uppsats ger en möjlighet att fördjupa studentens kunskaper
inom en särskilt folkrättslig frågeställning. Det ger också studenten en möjlighet
att praktiskt träna juridisk metod för att behandla ett folkrättsligt problem. Att
skriva uppsats ställer höga krav på självständighet, inklusive förmåga att planera
tidsåtgång och omfattning av arbetet. Uppsatsarbetet sker under handledning.
Studenten försvarar sin uppsats på ett avslutande seminarium och opponerar på en
annan students uppsats.
Kursen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier, där kursdeltagaren
förväntas delta aktivt i diskussionerna.
Kursens lärandemål
Del 1 Folkrätt i militära operationer (7,5 hp)
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
-

-

identifiera, självständigt bedöma och kritiskt analysera utvalda
folkrättsliga frågor i militära operationer samt muntligen och skriftligen
formulera argument för och emot olika ståndpunkter
självständigt och tillsammans med andra lösa komplicerade problem
avseende folkrätt i militära operationer

Del 2 – Juridisk metod (7,5 hp)
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
-

identifiera och formulera ett rättsligt problem samt finna en lämplig
forskningsmetod för att behandla det
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-

identifiera, tolka och använda folkrättsliga källor
identifiera och korrekt använda folkrättens primärkällor på ett folkrättsligt
problem
kritiskt utvärdera folkrättsliga källor

Del 3 – Självständigt arbete (15 hp)
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
-

-

-

självständigt skriva en uppsats med ett relevant folkrättsligt problem och –
baserat på vald forskningsfråga – identifiera relevant material, välja
relevant forskningsansats och teoretisk ansats, visa på självständig analys
och ett tydligt samband mellan forskningsfråga och slutsatser
identifiera framtida kunskapsbehov samt föra fram relevanta
vetenskapliga, sociala och etiska aspekter på valt uppsatsämne
muntligen försvara den egna uppsatsen samt agera opponent genom att
utvärdera och kritisera en annan students uppsatsarbete på ett konstruktivt
sätt
tillämpa reglerna för god forskning innefattande korrekt språk, stavning
och referenshänvisningar

Kunskapskontroll och examination
Examination av de två första delkurserna sker genom en skriftlig uppgift och en
skriftlig hemtentamen per delkurs. Examinator kan besluta om komplettering för
att betyget godkänt på kursen ska kunna uppnås. Sent inkomna examinationer
betygssätts inte om inte särskilda och av examinator godkända skäl föreligger.
Studenten har tre arbetsdagar för komplettering efter det att kompletteringsuppgift
meddelats, om inte särskilda och av examinator godkända skäl föreligger.
Examination av uppsatsen (resultatet av den individuella forskningsuppgiften),
sker genom bedömning av det skriftliga arbetet, försvaret av uppsatsen på
uppsatsseminarium och oppositionen på en annans students uppsats. Det är
obligatoriskt att delta på alla schemalagda seminarier. Aktivt deltagande under
varje seminarium är obligatoriskt.
Följande riktlinjer är övergripande för hela kursen:
-

-

-

Det är ett kurskrav att studenten förbereder sig inför obligatoriska
delmoment i kursen enligt de instruktioner som ges, inklusive
gruppförberedelser och förberedelser för muntliga presentationer.
Det är ett kurskrav att studenten har fullgjort kravet på aktivt deltagande
där så krävs. Detta innebär att studenterna ska ha deltagit aktivt i
diskussionerna och muntligt ha relaterat till aktuellt tema.
Alla obligatoriska kursmoment måste vara godkända för att studenten ska
anses ha tillgodogjort sig varje kursdel och uppnått lärandemålen.
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-

-

-

Student som uteblir från mer än ett (1) obligatoriskt moment kan som
huvudregel ej bli godkänd på delkursen. I undantagsfall, om det beror på
händelser utanför studentens kontroll, kan frånvaro från mer än ett
obligatoriskt moment accepteras. Frånvaro från obligatoriska moment ska
kompenseras av en skriftlig eller muntlig uppgift. Studenten har tre
arbetsdagar för komplettering efter det att kompletteringsuppgift
meddelats, om inte särskilda och av examinator godkända skäl föreligger.
Försvar av uppsats och opponering på annans uppsats är obligatorisk och
kan inte ersättas. Annan kompensationsuppgift må förekomma, enligt
särskilda anvisningar från examinator.
Student som uteblir från fler än ett (1) obligatoriska moment per delkurs
får närvara vid det obligatoriska momentet vid nästa kurstillfälle.
Examinator kan besluta att en examinationsuppgift (uppsats) som ej
uppnår betyget godkänt i vissa fall kan få kompletteras eller revideras på
sätt som närmare bestäms av examinator.
Student har, om det inte finns särskild anledning till annat, rätt till
handledning vid uppsatsarbetet endast under den första gången studenten
är registrerad på kursen. Därefter kan studenten få handledning endast om
det finns resurser för detta. Om en student beviljas studieuppehåll gäller
inte denna regel.

Antal examinationstillfällen
Under delkurserna 1 och 2 erbjuds ett ordinarie examinationstillfälle och ett
omexaminationstillfälle. Därefter får studenten kontakta kursansvarig för
överenskommelse om ytterligare examinationstillfälle. Vad gäller delkurs 3
erbjuds ett examinationstillfälle i anslutning till kursen. Därefter finns möjlighet
att examineras på uppsamlingstillfällen samt under nästkommande kursers
examinationstillfällen.
Det finns inga begränsningar avseende det totala antalet examinationstillfällen.
Betyg
Betygen väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U) ges på kursen.
Examinationen på delkurs 1 och 2 ger betygen G och U, för delkurs 3 betygen ges
VG, G eller U. För att uppnå betyget VG på hela kursen krävs G på delkurs 1 och
2 samt VG på delkurs 3. Betygskriterierna kommer att tillhandahållas av läraren
vid kursstart..
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga.
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Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges, eller när kursinnehållet väsentligt ändras, har studenten
rätt att en gång per termin under en treterminersperiod examineras enligt denna
kursplan.
Övrigt
Kursen ges som fristående kurs.
Kursen, inklusive varje delkurs, utvärderas genom en skriftlig utvärdering.

