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Om de valfria kurserna i studieplanen:

De valda kurserna, tot. 30 högskolepoäng, skall tydligt bidra till att de inledningsvis
angivna övergripande målen för forskarutbildningen uppfylls. Kurserna kan indelas i
två övergripande kategorier:
1. Valfria kurser som syftar till att säkerställa att doktoranderna ges utrymme till
fördjupade studier i för avhandlingsprojektet betydelsefulla metoder, teorier
och diskurser, max 15 högskolepoäng. Doktoranden har möjlighet att
tillgodoräkna sig kurser, seminarier, konferenser och liknande, interna eller
externa, där han eller hon tar en aktiv roll.
2. Valfria kurser som syftar till att säkerställa att doktoranderna på olika sätt
uppmuntras att ta externa, internationella, kontakter under
forskarutbildningen, minst 15 högskolepoäng. Doktoranden har möjlighet att
tillgodoräkna sig internationella kurser, seminarier, konferenser och liknande,
där han eller hon tar en aktiv roll.
För doktorander som avser göra en akademisk karriär är utvecklandet av
högskolepedagogisk förmåga centralt. Pedagogiska kurser kan ge sammanlagt 5
högskolepoäng.
Ansökan om tillgodoräknande av valfria kurser:
Ansökan om tillgodoräknande av kurser bör göras i samband med uppföljningen av den
individuella studieplanen under år 2 eller 3 av forskarutbildningen (när kurserna är klara) och
bör disponeras på så sätt att det tydligt anges hur de olika moment som skall bedömas
förhåller sig till studieplanens krav och poängfördelning. Notera att godkända valfria kurser
måste sammantaget innehålla minst 15 högskolepoäng där
kurs/presentation/reflektion/artikel varit av internationell karaktär (på engelska i
internationellt sammansatt forum med externa deltagare).

Rutin för bedömning av valfria kurser (sammanlagt 30 högskolepoäng)
Kurser (nationella/nordiska)
Godkända kurser på forskarutbildningsnivå inom för studier relevant ämne anordnade
av högskola/universitet tillgodoräknas med de poäng som kursen omfattar.
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Underlag: Kursplan (där t ex tid, plats, omfattning, kurslitteratur, examinationsformer
framgår), namn på examinator och intyg på erhållna poäng, intyg från handledare.
Poäng: max 15 högskolepoäng
Kurser (internationella)
Godkända kurser på forskarutbildningsnivå inom för studierna relevant ämne
anordnade av högskola/universitet tillgodoräknas med de poäng som kursen omfattar.
Underlag: Kursplan (där t ex tid, plats, omfattning, kurslitteratur, examinationsformer
framgår), namn på examinator och intyg på erhållna poäng, intyg från handledare.
Poäng: max 30 högskolepoäng (minst 15 högskolepoäng)
Läskurser (med handledare eller annan senior forskare)
Läskurser där det finns en tydlig litteraturlista samt angivna former för examination (av
annan än handledaren).
Läskursen kan examineras genom att doktoranden är arrangör för ett internt/externt
seminarium eller presenterar på ett internt/externt seminarium, vilket ger extra poäng.
Underlag: litteratur, examinationsresultat, intyg från handledare
Poäng: Forskningsutskottet kan ge förhandsbesked om poängsättning av läskurser. Alla
läskurser skall vara tillgängliga för alla Juridiska institutionens doktorander (max 15
högskolepoäng). Om läskursen examineras genom att doktoranden är arrangör kan
detta ge ett extra högskolepoäng inom ramen av 15 högskolepoäng.
Aktivt eller reflekterat deltagande på nationella konferenser/workshops
Med aktivt deltagande avses muntlig presentation 20-45 min av avhandlingsrelevant
material i en öppen senior akademisk miljö där det funnits möjlighet för auditoriet att
framföra frågor, kommentarer och kritik.
Med reflekterat deltagande avses deltagande i konferens där doktoranden deltar utan
eget abstract men skriver en analys/reflektion/ efter konferensen.
Underlag: För aktivt deltagande krävs uppgifter om tid, plats, program, deltagare, och
underlag som visar framförd presentation och intyg från handledare För reflekterat
deltagande krävs istället för underlag som visar framförd presentation en skriftlig
reflektion/analys efter deltagandet.
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Poäng: En presentation 5 högskolepoäng med skriftigt underlag. Reflekterat
deltagande med skriftligt underlag 2.5 högskolepoäng (totalt max 15
högskolepoäng);
Aktivt eller reflekterat deltagande på internationella konferenser/workshops
Med aktivt deltagande avses muntlig presentation av avhandlingsrelevant material, på
engelska, i en öppen senior akademisk miljö där det funnits möjlighet för ett
internationellt sammansatt auditorium att framföra frågor, kommentarer och kritik.
Med reflekterat deltagande avses deltagande i konferens där doktoranden deltar utan
eget abstract men skriver en analys/reflektion efter konferensen.
Underlag: Se ovan, eventuell skriftlig reflektion/analys skall skrivas på engelska.
Poäng: En presentation 5 högskolepoäng; reflekterat deltagande med skriftligt
underlag på engelska 2.5 högskolepoäng (totalt max 30 högskolepoäng);
Forskningsvistelser utomlands
Kan vara poänggivande i den mån vistelsen gett utrymme för aktivt deltagande på
seminarium (i syfte att presentera det egna projektet), eller i den mån vistelsen
inneburit ett kursliknande moment (inklusive examination). För båda dessa moment, se
ovan.
Publicerade artiklar/kapitel
Publicerade artiklar eller bokkapitel med rättsvetenskaplig höjd, som inte är del av
avhandlingsprojektet.
Underlag: Publicerat material. Vid samskrivna artiklar fraktioneras poäng (eventuellt
intyg om hur stor del av arbetet som tillfaller doktoranden), handledarintyg.
Poäng: 7.5 högskolepoäng (max 7.5 högskolepoäng)
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