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Grundnivå G1F U G VG * Rättsvetenskap Juridik och rättsvetenskap

Ingår i huvudområde

Rättsvetenskap

Behörighet
Grundläggande behörighet samt avklarat kursen Juridisk introduktionskurs (J0046N) 15 hp med minst godkänt 
resultat, eller motsvarande kunskaper.

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Examinator
Susanne Riekkola

Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att ge grundläggande kunskaper om den svenska migrationsrättsliga regleringen, dess 
utformning och tillämpning. 
 
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Förklara och tillämpa centrala juridiska begrepp och principer på det migrationsrättsliga området.•
Identifiera, formulera och analysera migrationsrättsliga problem och frågeställningar.•
Tolka, analysera och tillämpa migrationsrättsliga regler samt med god analytisk och pedagogisk förmåga 
beskriva och diskutera rättsliga problem.

•

 

Kursinnehåll
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i migrationsrätt i ett nationellt och internationellt perspektiv. På 
kursen behandlas bland annat asylrätt, uppehållstillstånd på grund av arbete, studier och anknytning ur ett 
folkrättsligt, EU-rättsligt och förvaltningsrättsligt perspektiv. Även EU/EES-medborgares rörelsefrihet behandlas.
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

 
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar. Däremellan bygger genomförandet på självstudier 
av kurslitteratur och särskilt anvisat material. Studenten bör förbereda respektive undervisningstillfälle genom att 
dels läsa relevanta delar av kurslitteraturen, dels besvara särskilt anvisade frågeställningar. Aktivt deltagande vid 
seminarier och övningar förutsätts. De övningsuppgifter och det seminariematerial som används under kursen är i 
stor utsträckning konstruerat utifrån rättsfall och problem hämtade från verkligheten. Detta innebär att kursen är 
uppbyggd för att i möjligaste mån återspegla den miljö som den jurist som arbetar med migrationsrättsliga frågor 
arbetar i.

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.

 
Kursen examineras dels genom en skriftlig tentamen dels genom en skriftlig individuell inlämningsuppgift. Vid den 
skriftliga tentamen ska studenten visa att han eller hon kan förklara och tillämpa centrala juridiska begrepp och 
principer på det migrationsrättsliga området, identifiera, formulera och analysera migrationsrättsliga problem och 
frågeställningar samt tolka, analysera och tillämpa migrationsrättsliga regler samt med god analytisk och pedagogisk 
förmåga beskriva och diskutera rättsliga problem. Genom den skriftliga inlämningsuppgiften ska studenten visa att 
han eller hon kan tillämpa migrationsrättsliga regler på ett pedagogiskt sätt. 
 
Den skriftliga individuella inlämningsuppgiften omfattar 1,5 högskolepoäng. Betygssättning sker enligt betygsskala U 
G. Den skriftliga tentamen motsvarande 6 högskolepoäng. Betygssättning sker enligt betygsskala U G VG. 
Tentamensresultatet avgör kursens betyg.
 
Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen.   

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

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Andersson Simon, Diesen Christian, Lagerqvist Veloz Roca Annika, Seidlitz Madelaine, Wilton Wahren Alexandra. 
Bevis 8 Prövning av migrationsärenden. Norstedts Juridik AB, senaste upplagan. 
 
Wikrén Gerhard & Sandesjö Håkan. Utlänningslagen med kommentar. Norstedts Juridik, senaste upplagan. Obs! 
Finns tillgänglig via Juno som alla studenter har tillgång till via LTU-biblioteket. 
 
Artiklar, rättsfall och annat elektroniskt material kan tillkomma och ingår då i kursfordran. 
 
Referenslitteratur: 
Thorburn Stern Rebecca & Wikström Hanna. Migrationsrätt. Skyddsbehov och trovärdighet i bedömning av 
asylärenden. Liber, senaste upplagan.

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

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0002 Skriftlig tentamen U G VG * 6 Obligatorisk H22

0003 Skriftlig inlämningsuppgift U G# 1,5 Obligatorisk H22

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 2022-02-11

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15
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