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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, 2010-09-28
och gäller från höstterminen 2010 vid Karlstads universitet.
Kurskod: RVGB21
Arbetsrätt B - internt komparativ rätt, 15 hp
(Labour Law B: Internal Comparative Law, 15 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk
Undervisningen sker på svenska men vissa moment kan ges på engelska.
Behörighetskrav
Någon av kurserna RVGA01 Juridisk översiktskurs 15 hp, RVGA02 Handelsrättslig översiktskurs 15 hp eller
RVGA11 Rättskunskap I 15 hp samt kursen RVGA22 Arbetsrätt 15 hp eller motsvarande.
Huvudområde
RVA (Rättsvetenskap)
Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
redovisa fördjupade kunskaper inom enskild och kollektiv arbetsrätt,
jämföra arbetsrättsliga frågeställningar inom de olika arbetsmarknadssektorerna och
förklara hur EU-rätten implementerats inom olika arbetsrättsliga områden.
Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
hantera den juridiska metoden,
självständigt lösa vissa arbetsrättsliga problem med hjälp av den juridiska metoden och
genomföra och dokumentera utredningar inom något av de områden som kursen behandlar.
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen kan indelas i två moment:
A. Intern komparativ arbetsrätt
I kursen studeras hur det arbetsrättsliga regelsystemet har anpassats till de olika arbetsmarknadssektorerna
genom kollektivavtal eller särskild lagstiftning. En fördjupning sker inom det statliga och det kommunala
området samt inom den EU-konforma arbetsrätten.
B: Uppsatsskrivande

I metodavsnittet behandlas tolkning av lag och rättsfall, källsökning samt juridiska metodfrågor vid
uppsatsskrivande.
Det uppsatsarbete som följer därefter bedrivs i grupper om två eller tre studenter. Uppsatsarbetet ger inblick i
lagtolkning, rättslig metod samt övning i
skriftlig och muntlig framställningsteknik. De studerande tränas i att
självständigt analysera och utreda rättsliga problem.
Arbetet med uppsatsen ger också möjlighet att studera den snabba rättsutvecklingen i form av nya lagförslag
inom arbetsrätten. Uppsatsuppgiften avslutas med ett slutseminarium där författarna presenterar sitt
uppsatsarbete och där opponenter och kursdeltagare i övrigt analyserar och utvecklar sin syn på uppsatsen när
det gäller problemanalys, syfte, metodval, sakinnehåll, slutsatser mm.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Examinationen sker dels genom ett skriftligt prov, dels genom författande, presentation och försvar av en
uppsats samt opposition på en annans uppsats.
Betyg
Kursen bedöms enligt 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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