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Utbildningsplan 

 
Magisterprogram i rättsvetenskap 

 

 

Programkod:  JAJUR 

 

Programmets benämning:   Magisterprogram i rättsvetenskap 

 Master Programme in Jurisprudence 

 

Inriktningar: Affärsjuridik (AFFJ) 

 Offentlig rätt (OFFR) 

 Skatterätt (SKAR) 

 

Högskolepoäng/ECTS: 60 

 

Beslut om fastställande:  Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid fakulte-

ten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-03-09 att gälla 

studenter antagna från och med ht 2016.  

 

Undervisningsspråk: Svenska, undervisning på engelska kan förekomma 

 

Utbildningsnivå: Avancerad 

 

Examenskategori: Generell examen 

 

Behörighetskrav: Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andra-

språk kurs 3 eller B samt Engelska kurs 6 eller A eller motsva-

rande. Kandidatexamen med kurser om tillsammans 150 hp 

inom huvudområdet rättsvetenskap, vari för samtliga inriktning-

ar (AFFJ, OFFR och SKAR) ska ingå följande kurser:  

 Rättssystem och rättsteori, 15 hp (RVGA70), 

 Offentlig rätt, 15 hp (RVGA72), 

 Kontraktsrätt med ersättningsrätt, 15 hp (RVGA71), 

 EU-rätt och internationell rätt, 7,5 hp (RVGA73), 

 Associationsrätt, 7,5 hp (RVGB70), 
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 Arbetsrätt, 7,5 hp (RVGB75), 

 Kredit- och obeståndsrätt, 15 hp (RVGB77) och 

 Skatterätt, 15 hp (RVGB76). 

 

För inriktning Affärsjuridik (AFFJ) krävs dessutom kurserna 

 Marknadsrätt med konkurrensrätt, 15 hp (RVGB 71) och 

 Immaterialrätt, 7,5 hp (RVGB 72). 

 

 För inriktning Offentlig rätt (OFFR) krävs dessutom kurserna 

 Förvaltningsrätt, 15 hp (RVGB 73) och 

 Familjerätt, 7,5 hp (RVGB 74). 

 

För inriktning Skatterätt (SKAR) krävs dessutom kurserna 

 Marknadsrätt med konkurrensrätt, 15 hp (RVGB 71) och 

 Immaterialrätt, 7,5 hp (RVGB 72). 

eller 

 Förvaltningsrätt, 15 hp (RVGB 73) och 

 Familjerätt, 7,5 hp (RVGB 74). 

 

Inledning  
Utbildningen är en påbyggnad på det Rättsvetenskapliga programmet med inriktning mot af-

färsjuridik eller offentligrätt, 180 hp. Inom magisterprogrammet sker en fördjupning genom 

valbara kurser inom det spår som studenten har läst på kandidatprogrammet. Programmet för-

bereder studenten för arbete inom privat och offentlig sektor, t.ex. hos banker, försäkringsbo-

lag, revisionsbyråer, stat och kommun eller myndigheter. Utbildningen ger grundläggande 

behörighet för forskarstudier.  

 

 

Utbildningens mål  
Utbildningens mål utgörs dels av de nationella mål som ska uppnås för en magisterexamen, 

dels av de lokala mål som finns för programmet. 

 

Nationella mål 

Kunskap och förståelse 

För magisterexamen skall studenten enligt Högskoleförordningen 

 visa kunskap och förståelse inom det rättsvetenskapliga området, inbegripet såväl över-

blick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i 

aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och 

 visa fördjupad metodkunskap inom det rättsvetenskapliga området. 

 

Färdighet och förmåga 

För magisterexamen skall studenten enligt Högskoleförordningen 

 visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa före-

teelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, 
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 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 i dialog med olika grupper 

och 

 visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för 

att arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För magisterexamen skall studenten enligt Högskoleförordningen 

 visa förmåga att inom det rättsvetenskapliga 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 begränsningar, dess roll i samhället och män-

niskors ansvar för hur den används och 

 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kun-

skapsutveckling. 

 

Lokala mål 

För magisterexamen ska studenten kunna 

 inta ett proaktivt förhållningssätt till rätten som tvistförebyggande instrument, 

 visa fördjupad förmåga att muntligen och skriftligen argumentera i rättsliga frågeställ-

ningar, 

 visa fördjupade kunskaper om rättens roll i samhället och i en internationaliserad värld 

och 

 visa fördjupade kunskaper om genusrättsvetenskapen som forskningsdisciplin och dess 

betydelse för den praktiska juridiken. 

 

 

Utbildningens upplägg  

Magisterprogrammet i rättsvetenskap syftar till att studenten skall utveckla fördjupad förmåga 

att tillämpa juridisk metod och att lösa juridiska problem, särskilt med avseende på tillämp-

ningen av alternativa rättsvetenskapliga teorier såsom rättsekonomi, rättssociologi, rättshisto-

ria och genusrättsvetenskap. Inom ramen för programmet, som till stor del bygger på själv-

ständiga studier, tillägnar sig studenten fördjupade juridiska teoretiska kunskaper inom den 

valda rättsvetenskapliga inriktningen. Vidare tillägnar sig studenten de praktiska juridiska 

kunskaperna genom problembaserat lärande (PBL), aktivt deltagande vid seminarier, rollspel 

och uppsatsskrivande. Inom ramen för de olika kurserna tränar studenten dessutom på skrift-

liga framställningar och muntliga presentationer. Magisterprogrammet (60 hp) avslutas med 

ett enskilt examensarbete om 15 hp. 

 

Utbildningens innehåll 

Programmets studiegång. Observera att de i programmet ingående kurserna kan ha andra 

namn samt ges i en annan följd än vad som anges här. 

Termin 1 
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Studenten läser fördjupningskurser med någon av följande inriktningar: affärsjuridik, offentlig 

rätt, skatterätt. 

Affärsjuridik 

- Affärsjuridik, 30 hp 

Offentlig rätt 

- Offentligrättslig fördjupning, 15 hp 

- Socialrätt, 15 hp 

Skatterätt 

- Skatterätt II, 15 hp 

- Skatterätt III, 15 hp 

 

Termin 2 

Studenten bedriver metodstudier och skriver examensarbete inom sitt fördjupningsområde.  

- Rättsvetenskapliga perspektiv i teori och metod, 30 hp 

 

Examensbenämning 

Filosofie magisterexamen 

Huvudområde: Rättsvetenskap 

 

Degree of Master of Social Science (60 ECTS credits) 

Major: Jurisprudence 

 

Tillgodoräknande av kurs 

Student äger enligt högskoleförordningen kap 6 §§6-8 efter prövning rätt att tillgodoräkna sig 

tidigare högskolestudier. 

 

Övrigt 

Regler för grundutbildningen vid Karlstads universitet reglerar studenters och anställdas skyl-

digheter och rättigheter.  

 

Tidigare versioner av utbildningsplanen är fastställda: 

2012-12-13, dnr FAK1 2012/187, att gälla från och med ht 2013 

2014-02-18, dnr FAK1 2014/142, att gälla från och med ht2014 

 


