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RVA (Rättsvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-05-24 och gäller
från vårterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Registrerad på kurserna JPG001 Juridisk grund och allmän rättslära 15 hp och JPG002 Offentlig rätt
15 hp.

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redovisa goda kunskaper i grundläggande folkrätt och folkrättens källor,
- redovisa goda kunskaper i hur folkrätt och övrig internationell rätt förhåller sig till nationell rätt,
- redovisa goda kunskaper om grunderna för den konstitutionella EU-rätten och om unionens formella
uppbyggnad och dess institutioner,
- redovisa goda kunskaper om unionsrättens rättskällor och deras användning,
- redovisa goda kunskaper om EU-domstolens sammansättning och funktion,
- redovisa goda kunskaper om EU-rättens förhållande till nationell rätt,
- redovisa goda kunskaper om Europakonventionen för mänskliga rättigheter och dess betydelse för
svensk rätt och
- redovisa grundläggande kunskaper om FN-stadgan, FN:s uppbyggnad och FN:s roll i det
internationella freds- och säkerhetsarbetet.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för hur traktater tolkas, tillämpas och införlivas i nationell rätt,
- redogöra för och föreslå lösningar på grundläggande folkrättsliga konflikter, med beaktande av
möjligheter och begränsningar i FN-systemet,
- identifiera, analysera och föreslå lösningar på rättsliga problem där EU-rätten påverkar den nationella



rätten,
- genom traditionella källor och informationsteknologi söka och tillämpa EU-rättsliga rättskällor,
- identifiera, analysera och föreslå lösningar på rättsliga problem där Europakonventionen påverkar
den nationella rätten och
- bedöma och ge förslag på lösningar vid internationella konflikter utifrån internationell humanitär rätt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- värdera den internationella rättens betydelse för det internationella samarbetet och för fred och
säkerhet,
- anta ett EU-rättsligt perspektiv på den nationella rättstillämpningen,
- värdera de olika Europarättsliga rättskällornas betydelse och
- värdera de mänskliga rättigheternas och den internationella humanitära rättens betydelse i praktiska
situationer.

Innehåll
Kursen behandlar grundläggande internationell rätt, såsom folkrättens grunder, folkrättens förhållande
till nationell rätt, internationell humanitär rätt, mänskliga rättigheter och den grundläggande EU-rätten.
Fördjupning sker inom den konstitutionella EU-rätten och unionsrättens förhållande till nationell
lagstiftning samt EU-domstolens sammansättning och funktion, liksom i fråga om de olika måltyper
som kan förekomma i domstolen. Vidare behandlas Europakonventionens betydelse för svensk rätt
och FN:s roll i freds- och säkerhetsarbetet.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom individuella PM-uppgifter som presenteras och diskuteras vid
obligatoriska seminarier samt genom skriftlig tentamen.

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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