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Fastställande
Kursplanen är fastställd av Juridiska institutionen 2019-08-27 att gälla från och med
höstterminen 2019.
Ansvarig institution
Juridiska institutionen, Handelshögskolans fakultet

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 eller internationellt lärosäte.
Goda kunskaper i engelska krävs eftersom kursen ges på engelska om icke svensk-språkiga
doktorander deltar.

Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas doktoranden kunna visa
Kunskap och förståelse
●
●

brett kunnande och systematisk förståelse av rättsvetenskaplig teori och metod
djup och specialkunskap om det egna forskningsområdets teorier och metoder

Färdighet och förmåga
●

●

förmåga att med hög grad av självständighet presentera och försvara egna vetenskapliga
tillvägagångssätt och uppnådda forskningsresultat
förmåga att med hög grad av självständighet diskutera och problematisera andras val av
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●
●

vetenskapliga tillvägagångssätt och uppnådda forskningsresultat
förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
förmåga att kritiskt reflektera över det egna ämnet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
●

●

●

förmåga att värdera och bedöma rättsvetenskapliga forskningsprojekt utifrån
forskningsetiska resonemang
förmåga att beskriva och problematisera hur kravet på vetenskaplig redlighet förverkligas i
det aktuella avhandlingsprojektet
fördjupad insikt om den rättsvetenskapliga forskningens möjligheter och begränsningar
och dess roll i samhället

Innehåll
Syftet med kursen är att över tid (motsvarande fyra år på heltid) skapa utrymme för djupare och
återkommande reflektion kring doktorandens egna texter i dialog med aktuella
rättsvetenskapliga teman inom ramarna för seminarier, i kollegiala möten och i diskussioner.
Kursen ska ge övning i praktiska färdigheter, tex presentationer, oppositioner, planering, likväl
som tillfällen att utveckla teoretisk och metodologisk kapacitet.
Kursen består av fyra Marstrandsseminarier som arrangeras en gång per år. Doktoranderna ges
möjlighet att såväl presentera det egna pågående arbetet som att opponera på andra
doktoranders arbeten. Doktoranderna ges också möjlighet att diskutera relevanta
frågeställningar med en inbjuden forskare.

Undervisningsformer
Seminarierna genomförs på svenska och engelska på ett sätt som möjliggör deltagande för alla
icke-svensktalande doktorander. De doktorander som skriver sitt avhandlingsarbete på svenska
bör uppmuntras att presentera på engelska men kan om så bedöms lämpligt presentera på
svenska.
Undervisningsspråk
Kursen ges på engelska.
Undervisningsspråket är svenska eller engelska.

Betyg
På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).

Former för bedömning
Bedömning av doktorandens kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt
värderingsförmåga och förhållningssätt sker kontinuerligt genom skriftliga och muntliga
studieuppgifter och aktivt deltagande vid seminarierna där doktoranden presenterar eget arbete
och kritiskt granskar andras arbeten.
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Aktivt deltagande krävs vid (minst) fyra Marstrandseminarier under doktorandens
forskarutbildning. Doktoranden ska vid något eller några av dessa seminarier presentera sitt
forskningsprojekt vid minst ett tillfälle samt opponera på en annan doktorands presentation vid
minst ett tillfälle.

Kursvärdering
Kursvärdering sker genom en skriftlig, anonym utvärdering tillgänglig i CANVAS (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 CANVAS.

Övrigt
Övergångsregler
Denna kurs är densamma som Marstrandseminariedelen som tidigare ingick i kursen
Rättsvetenskaplig forskning, 15 högskolepoäng forskarnivå. För Marstrandseminariedelen är
det inte några förändringar varför särskilda övergångsbestämmelser inte är aktuella.
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