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Offentlig rätt

Kurskod: JPG002
Kursens benämning: Offentlig rätt

Public Law
Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
(G1F)

Huvudområde:
RVA (Rättsvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-03-06 och gäller
från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Registrerad på kursen JPG001 Juridisk grund och Allmän rättslära I,15 hp

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redovisa goda kunskaper om det svenska statsskicket och den svenska konstitutionen,
- redovisa goda kunskaper om den svenska normgivningen och regelhierarkin,
- redovisa goda kunskaper om konstitutionella principers betydelse för rättstillämpningen,
- redovisa goda kunskaper om yttrande- och tryckfrihet samt om offentlighet och sekretess och
- redovisa grundläggande kunskaper om den svenska förvaltnings- och kommunalrätten.

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- identifiera, analysera och föreslå lösningar till konstitutionella problem i det praktiska rättslivet,
- förstå myndigheternas handläggning av ett förvaltningsärende,
- bedöma när en handling är allmän och sekretess är förhanden i ett förvaltningsärende och
- analysera förhållandet mellan det kommunala självstyret och normgivningsmakten på nationell nivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- anta ett konstitutionellt perspektiv på rättstillämpningen,
- visa insikt i betydelsen av mänskliga rättigheter i rättstillämpningen,
- visa förståelse för konflikter som kan uppstå mellan yttrande- och tryckfrihet och andra skyddsvärda
intressen såsom den personliga integriteten och



- visa förståelse för myndigheters och kommuners olika arbetsuppgifter och roller i sina verksamheter.

Innehåll
Under kursen behandlas grundläggande svensk statsrätt och konstitutionell rätt. Grunderna i det
svenska statsskicket och den offentliga förvaltningen gås igenom. Vidare behandlas den
grundlagsstadgade tryck- och yttrandefriheten och regler för offentlighet och sekretess inom den
allmänna verksamheten. Kursen behandlar även på grundläggande nivå det kommunala självstyret och
kommunalrätten.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras dels genom skriftlig tentamen, dels genom PM-uppgifter i grupp som
examineras individuellt samt presenteras och diskuteras vid obligatoriska seminarier.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan AB (Med beröm godkänd), BA (Icke utan beröm godkänd), B
(Godkänd) och U (Underkänd).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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