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Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Rättsvetenskap
Kursplan
Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2010-02-16
och gäller från vårterminen 2011 vid Karlstads universitet.
Kurskod: RVAD23
Skatterätt - Magisteruppsats, 15 hp
(Tax Law - Master's Project (one year), 15 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Successiv fördjupning: A1E (Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen)
Undervisningsspråk
Undervisningen sker på svenska men vissa moment kan ges på engelska.
Behörighetskrav
Gymnasiets Svenska kurs B eller Svenska som andra språk kurs B samt Engelska kurs A eller motsvarande. För
tillträde till kursen krävs att man antagits till magisterprogram i Skatterätt och ekonomi, 60 hp. Annan
behörighet kan komma i fråga efter individuell prövning.
Huvudområde
SKT (Skatterätt)
Lärandemål
Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten i enlighet med Högskoleförordningens krav
- visa kunskap och förståelse inom det skatterättsliga området, inbegripet såväl överblick över området som
fördjupade kunskaper inom sitt valda fördjupningsområde samt visa insikt i aktuellt forsknings och
utvecklingsarbete och
- visa fördjupad metodkunskap inom det skatterättsliga området.
Som lokalt mål gäller dessutom att student skall
- visa fördjupade kunskaper i juridisk argumentation.
Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten i enlighet med Högskoleförordningens krav
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata
metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de
argument som ligger till grund för dessa med olika grupper och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan
kvalificerad verksamhet.

Som lokala mål gäller dessutom att studenten skall
- självständigt och kritiskt kunna analysera och utreda juridiska problem med relevans för magisterprogrammet
och argumentera kring dessa,
- visa ökade färdigheter i juridisk och allmänvetenskaplig argumentation och
- enskilt författa och försvara en vetenskaplig uppsats med inriktning mot det skatterättsliga området.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten kunna i enlighet med Högskoleförordningens krav
- visa förmåga att inom det skatterättsliga området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings - och
utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begräsningar, dess roll i samhället och människors ansvar hur den
används och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Som lokalt mål gäller att studenten skall kunna
- enskilt och självständigt genomföra en opposition och sätta in andras arbeten i ett vidare teoretiskt perspektiv.
Kursens huvudsakliga innehåll
Den studerande skall skriva en vetenskaplig uppsats med en rättsdogmatisk eller empirisk metod. Särskild vikt
fästs vid förmågan att strukturera och analysera ett forskningsproblem med relevans för programmets innehåll
samt att presentera resultatet på ett klart och genomtänkt sätt. Det självständigt planerade och genomförda
examensarbetet innefattar särskilt:
- formulering av ämnesval, syfte och forskningsfrågor som är förankrade i
bakgrundskunskap, perspektiv och förförståelse utifrån befintlig litteratur på
de områden som behandlas inom magisterprogrammet,
- analytisk precisering av syfte och forskningsfrågor genom val av teori, modell,
analysram eller begreppsligt schema,
- avgränsning av material och val av metodisk ansats,
- insamling, bearbetning och sammanställning av material,
- analys av materialet i ljuset av syfte och frågeställningar och
- logisk och pedagogisk redovisning av undersökningen och dess resultat i skriftlig form med tillämpning av
vedertagna tekniker för materialredovisning (referat, citat, tabeller, figurer) samt för källhänvisning och
litteraturhänvisning (notapparat och referensförteckning).
Den färdiga uppsatsen skall framläggas vid ett seminarium, där studenten skall agera som respondent. Vidare
skall studenten vara opponent på en annan students uppsats. Därutöver skall den studerande aktivt delta vid
ytterligare tre uppsatsseminarier.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Examinationen sker i form av obligatorisk aktiv närvaro på seminarier och genom författande och försvar av
uppsats samt opposition på annan students uppsatsarbete.
Betyg
Kursen bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
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 med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis erhålls på begäran av studenten.
Övrigt
Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.
Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
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