Kursplan
Dnr U 2015/60
Introduktionskurs i vetenskapsteori och rättsvetenskap, 7, 5 högskolepoäng
forskarnivå
Theory of science and legal scholarship, 7,5 higher education credits
Third Cycle
1.

Fastställande

Kursplanen är fastställd av viceprefekt för forskning 2015-03-25
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2015 (ersätter kursplan antagen 2005-02-21).
Forskarutbildningsämnen: civilrätt, offentlig rätt, internationell rätt, straffrätt, processrätt,
finansrätt, rättsvetenskap
Ansvarig institution: Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
2. Inplacering
Kursen ingår som en obligatorisk kurs i utbildningen på forskarnivå vid Juridiska
institutionen.
3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs antagning till forskarutbildning som leder till juris
doktorsexamen/juris licentiatexamen vid Juridiska institutionen, Göteborgs universitet, eller
till motsvarande forskarutbildning vid annat svenskt/nordiskt/internationellt lärosäte.
Goda kunskaper i engelska krävs eftersom kursen ges på engelska om icke-svenskspråkiga
studenter deltar.
4. Innehåll
Kursen består av två huvudsakliga delar som kommer att relateras till varandra, allmän
vetenskapsteori och rättsvetenskaplig teori. Kursen skall ge teoretisk medvetenhet som kan
kopplas till en självständig kritisk reflektion över det egna ämnet och dess relation till övriga

vetenskaper. Vidare kommer eden rättsvetenskapliga forskningens möjligheter och
begränsningar att beröras.
5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
‐ ha erhållit ett brett kunnande och en systematisk förståelse av forskningsområdet
rättsvetenskap i bred mening,
‐ ha erhållit förtrogenhet med vetenskaplig teori i allmänhet och i rättsvetenskaplig teori
i synnerhet.
‐ ha erhållit kunskap om den rättsvetenskapliga forskningens möjligheter och
begränsningar och dess relation till övriga vetenskaper.
‐
Färdighet och förmåga
. kunna redogöra för grundläggande kunskaper i vetenskapsteori och i
rättsvetenskapliga teorier,
. visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk
granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och
situationer,
. kunna relatera kursens innehåll till teorival i det egna avhandlingsprojektet
. kunna diskutera och reflektera kring grundläggande vetenskapliga problem och
begrepp, och visa förmåga att kritiskt reflektera över det egna ämnet
‐ sätta såväl den egna forskningen som forskning i allmänhet i ett vetenskapsteoretiskt
sammanhang, kunna problematisera den i relation till vetenskapliga normer
‐
‐

Värderingsförmåga och förhållningssätt
visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet,
visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i
samhället och människors ansvar för hur den används.

6. Undervisningsformer
Kursen ges under fyra heldagar (9-15) fördelade inom en tidsrymd av 4 veckor. En
introduktionsföreläsning kommer att följas av deltagarnas presentationer av valda delar av
kurslitteraturen. Dessa moment kräver aktivt deltagande av deltagarna. Under kursen
kommer deltagarna att skriva en PM (5-10 sidor) som diskuteras på den sista kursdagen.
7. Kurslitteratur
1500-2000 sidor
engelska/svenska
Se separat litteraturlista.
8. Betyg
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U) och Godkänd (G).

9. Undervisningsspråk
Undervisningsspråket är normalt engelska men kan vara svenska om inga ickesvenskspråkiga studenter deltar.
10. Former för bedömning/examination
Bedömning av doktorandernas kunskaper och förståelse, färdighet och förmåga likaväl som
värderingsförmåga och förhållningssätt sker på grundval av ett aktivt deltagande i kursens
alla delar. Examination sker genom presentation av delar av kurslitteraturen, genom aktivt
deltagande och genom författande av en PM på 5-10 sidor. I PM:n ska kursinnehållet
relateras till doktorandens egna avhandlingsprojekt.
För godkänt betyg krävs närvaro och aktivt deltagande vid samtliga seminarier och
författande av en PM med innehåll enligt ovan. I händelse av frånvaro vid obligatoriska
moment ska kompensation ske enligt anvisningar av kursansvarig lärare.
11. Kursutvärdering
Kursvärdering sker genom en skriftlig, anonym utvärdering tillgänglig i GUL (Göteborgs
universitets lärplattform) samt genom en gemensam diskussion i slutet av kursen.
Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av
kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna och publiceras på GUL.
12. Övrigt
Muntliga och skriftliga redovisningar sker på svenska/engelska. Kursens olika moment är
integrerade och tillgodoräknande av delar av kursen kan därför inte göras.
I övrigt hänvisas till gällande lagstiftning, riktlinjer vid Göteborgs universitet och vid
Handelshögskolans fakultet samt lokala tillämpningsföreskrifter vid Juridiska
institutionen.

