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Ingår i huvudområde

Rättsvetenskap

Behörighet
Grundläggande behörighet samt uppnått minst 90 högskolepoäng, varav minst 75 högskolepoäng i 
rättsvetenskap/juridik. Följande kurser ska däri ingå och vara helt avklarade med minst godkänt resultat: Juridisk 
introduktionskurs (J0046N) 15 hp, Förvaltningsrätt (J0049N) 7,5 hp, Handelsrätt I (J0006N) 15 hp, Handelsrätt II 
(J0007N) 15 hp samt minst en av kurserna Miljörätt (J0005N) 7,5 hp, Socialrätt (J0035N) 7,5 hp, Socialrätt (J0047N) 
7,5 hp, Migrationsrätt (J0048N) 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Examinator
Maria Pettersson

Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:  

Identifiera och formulera en relevant forskningsfråga inom ämnet rättsvetenskap•
Göra ett medvetet och relevant val av metod för att besvara forskningsfrågan•
Samla in det material som är relevant för att frågan ska kunna besvaras•
Kritiskt granska och analysera det insamlade materialet utifrån dess betydelse för den valda forskningsfrågan•
Skriftligt rapportera det insamlade materialet på ett sådant sätt att forskningsfrågan besvaras•
Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt•
Muntligt kommunicera resultat såväl inom som utanför vetenskapssamhället•
Försvara sina resultat•
Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt•

Kursinnehåll
Kursen innebär författande av ett examensarbete. Det närmare innehållet i kursen bestäms utifrån det individuella 
valet av ämne för uppsatsen och vad studenten behöver för att självständigt kunna författa en uppsats. 
Examensarbetet ska ge träning i att identifiera och kritiskt granska relevant rättsligt material och innehåller dels 
studier i den litteratur och det rättsliga material som är relevant för uppsatsämnet och dels studier i rättsvetenskaplig 
metod och materialbehandling. Arbetet presenteras både muntligt och skriftligt. I kursen ingår även att kritiskt 
granska andra examensarbeten.
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Examensarbetet skrivs individuellt eller i par med stöd av handledare. Kursen innebär att studenten väljer ett ämne 
och formulerar en frågeställning. Utifrån det valda ämnet ska studenten självständigt införskaffa nödvändiga 
kunskaper för att genomföra en rättsutredning som presenteras i form av ett skriftligt examensarbete. Studenten ska 
använda sig av för ämnesvalet relevant litteratur och analysera relevanta rättskällor. Kursen avslutas med att 
studenten presenterar och försvarar sitt examensarbete samt opponerar på någon annans examensarbete. 
Handledning tillhandahålls inom en tidsrymd av en termin efter att studenten första gången registrerats på kursen.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Studenten ska visa att han eller hon uppfyller målen med kursen genom författande och färdigställande av ett 
godkänt examensarbete, samt genom deltagande i uppsatsseminarium med opponering.  
   
För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster, seminarier samt registrering av arbetet 
enligt LTUs regler.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETKS utbildningsadministration (eduetks@ltu.se) 
under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med 
platsgaranti.

 

Övergångsbestämmelser
Kursen J0042N motsvarar kursen J0024N

Kursen motsvarar kurserna J0024N och IER363

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 4
Jensen, U. & Rylander, S; Att skriva juridik, Iustus förlag senaste upplagan 
I övrigt är kurslitteraturen individuell för varje studerande. 
Artiklar, rättsfall och annat elektroniskt material kan tillkomma och ingår då i kursfordran.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)
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Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Start av examensarbete U G# 0 Obligatorisk H14

0002 Opponering av annat 
examensarbete

U G# 0 Obligatorisk H14

0003 Muntlig presentation U G# 0 Obligatorisk H14

0004 Godkänd rapport U G VG * 15 Obligatorisk H14 Ja

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14
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