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Behörighetskrav
Juristexamen eller kandidatexamen i juridik med inriktning folkrätt eller motsvarande, Engelska B alternativt Engelska 6, samt
godkända kurser på avancerad nivå från termin 1 om 30 hp.

Kursens huvudsakliga innehåll och upplägg
Kursens syfte är att ge studenten förutsättningar för att självständigt kunna genomföra forskningsarbete. Kursen är den sista
kursen i magisterprogrammet i internationell operativ juridik. Under kursen författar varje student ett självständigt, kvalificerat
forskningsarbete (uppsats) under handledning. Studenten ska planera och författa en uppsats inom ett lämpligt och avgränsat
ämnesområde inom internationell operativ juridik.
Inledningsvis under kurser formulerar studenten en forskningsfråga och en forskningsdesign. Dessa behandlas i en peer reviewprocess, där studenten får feedback från andra studenter. Under kursens avslutande del presenterar och försvarar studenten sin
uppsats muntligen samt kommenterar andra studenters uppsatser i egenskap av opponent.
Magisteruppsatsen ska skrivas självständigt och får inte delas upp i separata texter.
Kursen syftar till att fördjupa studentens ämneskunskaper och utveckla dennes metodologiska förmåga.
Undervisningen bedrivs genom självstudier, handledning och författande av magisteruppsats, viket följs av försvar av egen
uppsats, samt opponering på annan students uppsats.

Lärandemål
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
visa fördjupad kunskap om, och förståelse för, internationell operativ juridik samt visa mycket god kunskap om, och
förståelse för, det särskilda ämnesområdet för magisteruppsatsen.
Färdighet och förmåga
visa fördjupad kunskap om, och förmåga att tillämpa, relevanta vetenskapliga metoder,
visa förmåga att systematiskt och självständigt identifiera, formulera och avgränsa forskningsfrågor inom internationell
operativ juridik samt använda lämpliga metoder för att planera och genomföra uppsatsarbete inom givna tidsramar,
visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa juridiska företeelser, frågeställningar och
situationer.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
visa förmåga att tydligt presentera sina slutsatser och att försvara sin egen uppsats,
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visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och konstruktivt diskutera egna och andra studerandes slutsatser, samt
den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Undervisningsformer
Handledning
Självstudier

Examination
Magisteruppsats, opponering och försvar
Omfattning: 15.0 Högskolepoäng
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Examination sker genom uppsatsförfattande och ventilering på uppsats.
Sent inkomna examinationer betygssätts inte om inte särskilda och av examinator godkända skäl föreligger.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänd på kursen ska kunna uppnås. Kompletteringsuppgift ska
inlämnas senast fem arbetsdagar efter att resultat och kompletteringsuppgift meddelats för det examinerande momentet i fråga.

Betyg
Betygsättning sker genom en tregradig betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). Betygskriterier redovisas
senast vid kursstart.

Antal examinationstillfällen
Antalet examinationstillfällen är inte begränsat.

Begränsningar 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
Kursen ges inom Försvarshögskolans magisterprogram i Internationell operativ juridik.
Om en student har ett beslut från Försvarshögskolan om särskilt pedagogiskt stöd pga. 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.
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