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JURISTEXAMEN 
DEGREE OF MASTER OF LAWS 
 
 
 

1 Fastställande 
Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 2018-06-26 och ersätter tidigare 
examensbeskrivning, dnr: FS 3.1.5-798-15. 

2 Nivå 
Avancerad nivå 

3 Mål 

3.1 Beskrivning av utbildning på berörd nivå 
Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som 
studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.  

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter 
och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller 
för utbildning på grundnivå, 

- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och 
använda kunskaper, 

- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, 
frågeställningar och situationer, och 

- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora 
krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.  
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3.2 Mål enligt nationell examensbeskrivning 

För juristexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 
arbeta inom yrken för vilka juristexamen är ett behörighetskrav samt inom annan 
yrkesverksamhet inom det juridiska området som förutsätter sådan kunskap och 
förmåga. 

Kunskap och förståelse 

För juristexamen ska studenten  

- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt insikt i aktuellt 
forsknings- och utvecklingsarbete, 

- visa fördjupad kunskap i och förståelse av centrala juridiska ämnen samt 
kunskap i andra ämnen som är av särskild betydelse för tillämpningen av de 
juridiska kunskaperna, 

- visa kännedom om rättssystemets roll nationellt och internationellt,  
- visa kunskap om sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar 

kvinnors och mäns livsbetingelser, och  
- visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 
 

Färdighet och förmåga 

För juristexamen ska studenten 

- visa fördjupad förmåga att tillämpa kunskap samt att göra kvalificerade 
bedömningar, 

- visa fördjupad förmåga att använda olika tolknings- och tillämpningsmetoder 
inom juridik, 

- visa förmåga att systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, formulera 
och analysera frågeställningar samt planera och genomföra kvalificerade 
uppgifter inom givna tidsramar, 

- visa förmåga att arbeta såväl individuellt som i samverkan med andra, och 
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt 

och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika 
grupper. 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För juristexamen ska studenten 

- visa förmåga att inom området göra bedömningar med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga och samhälleliga frågor, såsom de mänskliga rättigheterna och 
etiska aspekter, 

- visa förmåga till ett självständigt och kritiskt förhållningssätt gentemot 
rättssystemet,  

- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt, och 
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 

fortlöpande utveckla sin kompetens.  
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4 Krav för examen 

4.1 Omfattning 
Denna examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 270 
högskolepoäng varav minst 80 högskolepoäng på avancerad nivå inom 
huvudområdet rättsvetenskap. 

4.2 Självständigt arbete (examensarbete) 

För denna examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå 
inom huvudområdet rättsvetenskap. 

4.3 Övriga krav 

För examen krävs, förutom det självständiga arbetet, följande kurser: 

T 1:1 - Introduktion till juridiken och civilrätt 15 hp 

T 1:2 - Konstitutionell rätt och EU-rätt 15 hp 

T 2 - Civilrätt 30 hp 

T 3 - Civilrätt 30 hp 

T 4 - Förvaltningsrätt, skatterätt och miljörätt 30 hp 

T 5 - Straff- och processrätt 30 hp 

T 6:1 - Internationell rätt 10 hp 

T 6:2 - Rättens historia, teori och metod 20 hp 

Valbara/fria kurser om totalt 60 hp varav minst 30 hp på avancerad nivå inom 
huvudområdet rättsvetenskap. 

5 Övergångsregler 
Studenter som påbörjat sin utbildning för denna examen före 2018-06-30 har rätt att 
få examen enligt tidigare examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-798-15. 


