Juridiska fakulteten

JAJUP, Juristprogrammet, 270 högskolepoäng
Law, 270 credits
Program utan akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på
avancerad nivå / Second cycle degree programme not requiring previous university
study

Beslutsuppgifter
Utbildningsplanen är fastställd av Juridiska fakultetsstyrelsen 2012-11-28 (Dnr J
2012/479) och senast reviderad 2018-05-30 (Dnr U 2018/314). Den reviderade
utbildningsplanen gäller från och med 2018-07-01, höstterminen 2018.

Programbeskrivning
Juristprogrammet leder till juristexamen, som är en yrkesexamen på avancerad nivå.
Juristprogrammet består av obligatoriska kurser på grundnivå om sammanlagt 180
högskolepoäng, valbara kurser på avancerad nivå om sammanlagt 60 högskolepoäng
och ett skriftligt examensarbete om 30 högskolepoäng. Utbildningens struktur är
baserad på en uppdelning i en grundnivå om sex terminer och en avancerad nivå om
tre terminer.
Grundnivån fungerar som en sammanhållen grundläggande juridisk utbildning. Det är
möjligt att efter fullgjorda studier på grundnivå ta ut en kandidatexamen i
rättsvetenskap, 180 högskolepoäng.
Den avancerade nivån har inriktning mot fördjupning inom juridiska ämnesområden
och fördjupade färdigheter och förmågor av betydelse för den yrkesverksamma
juristen. Den ger också utrymme för fördjupning och breddning inom eller utom det
juridiska området. Juristexamen utgör behörighetskrav för vissa arbeten inom
rättsväsendet. Juristexamen är en lämplig examen också för annat arbete som rör
frågor om rättsordningen och rättstillämpningen, och för rättsvetenskapliga
forskarstudier. Den utexaminerade med juristexamen har god kompetens också för
annat kvalificerat arbete.
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Mål
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 som rör frågor om rättsordningen och rättstillämpningen.

Kunskap och förståelse
För juristexamen ska studenten kunna 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
kunskap om områdets vetenskapliga grunder och metoder samt insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete
kännedom om rättssystemets roll nationellt och internationellt
kunskap om sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar människors
livsbetingelser
kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Färdighet och förmåga
För juristexamen ska studenten kunna visa
●

●
●

●

fördjupad förmåga att tillämpa kunskap samt att göra kvalificerade
bedömningar, vilket innefattar
● god förmåga att självständigt söka och kritiskt värdera information samt att
använda adekvata rättsliga tolknings- och tillämpningsmetoder
● god förmåga att systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, formulera
och analysera komplexa rättsliga frågeställningar samt ge rimliga och
relevanta argument för hur de ska bedömas
● god förmåga att planera och genomföra kvalificerade uppgifter inom givna
tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen
förmåga att arbeta såväl individuellt som i samverkan med andra
förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och
skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och
argumentation som ligger till grund för dessa, i dialog med olika grupper
sådan färdighet som fordras för självständigt arbete i kvalificerade sammanhang

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För juristexamen ska studenten kunna visa
●

●

●
●

förmåga att inom det rättsliga området göra bedömningar med hänsyn även till
andra relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor och förhållanden,
inbegripet de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter
förmåga till ett självständigt och kritiskt förhållningssätt gentemot rättssystemet,
med vilket avses bland annat insikt om rättssystemets möjligheter och
begränsningar, dess roll i samhället i ett nationellt och internationellt perspektiv
och människors ansvar för hur det används
förmåga till ett professionellt förhållningssätt
förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla
sin kompetens.
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Kursuppgifter
Utbildningen på grundnivå
Kurserna under termin ett till sex utgör kursfordran för kandidatexamen i
rättsvetenskap, 180 högskolepoäng.
EU-rätt behandlas som en integrerad del av den nationella rätten i ämneskurserna.
Första terminen
Introduktion till juristutbildningen, allmän rättslära och konstitutionell rätt
30 högskolepoäng. Kursen omfattar översiktlig introduktion till det svenska
rättssystemet samt grundläggande kunskaper i allmän rättslära och svensk statsrätt
med konstitutionella aspekter av EU-rätt.
Andra terminen
Allmän förmögenhetsrätt
30 högskolepoäng. Kursen omfattar avtalsrätt, ersättningsrätt, fordringsrätt,
immaterialrätt, marknadsföringsrätt samt sak- och obeståndsrätt.
Tredje terminen
Associationsrätt och konkurrensrätt
10 högskolepoäng. Kursen omfattar associationsrätt och konkurrensrätt.
Civilrättens sociala dimension
20 högskolepoäng. Kursen omfattar regler om familj, arbete och anknytande sociala
förmåner.
Fjärde terminen
Offentlig rätt - Förvaltningsrätt med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt,
miljörätt och skatterätt
30 högskolepoäng. Kursen omfattar förvaltningsrätt, kommunalrätt, offentlighet och
sekretess, socialrätt, miljörätt och planlagstiftning, skatterätt samt
förvaltningsprocessrätt.
Femte terminen
Civilprocessrätt med internationell privaträtt
12 högskolepoäng, Kursen omfattar civilprocess, skiljeförfarande, medling,
förlikningsförhandlingar, utsökningsförfarande och internationell privaträtt.
Straff- och straffprocessrätt
18 högskolepoäng. Kursen omfattar straff- och straffprocessrätt.
Sjätte terminen
Folkrätt
7,5 högskolepoäng.
Rättshistoria med komparativ rätt
7,5 högskolepoäng.
Rättsvetenskaplig uppsats
15 högskolepoäng. Självständigt skriftligt arbete.
Förväntade läranderesultat efter studier på grundnivå
Efter avklarade studier på juristprogrammets sex första terminer (grundnivå), och för
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kandidatexamen i rättsvetenskap, ska studenten kunna visa följande:
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna visa
●
●

●

●

●

kunskap om och förståelse för centrala juridiska ämnen
grundläggande kunskap om områdets vetenskapliga grunder och metoder samt
orientering om aktuella forskningsfrågor
grundläggande kännedom om rättssystemets roll nationellt och internationellt,
och
grundläggande förståelse för samhälls- och familjeförhållanden som påverkar
människors livsbetingelser, och
kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Färdighet och förmåga
Studenten ska kunna visa
●

●

●

●

förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser och frågeställningar
förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa rättsliga problem samt
att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
förmåga till självständigt arbete

Värderingar och förhållningssätt
Studenten ska kunna visa
●

●

●

förmåga att göra rättsliga bedömningar med hänsyn även till andra relevanta
vetenskapliga och samhälleliga frågor och förhållanden, inbegripet etiska
aspekter
insikt om rättssystemets möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och
människors ansvar för hur det används, och
förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens

Utbildningen på avancerad nivå
Kursernas innehåll
Sjunde och åttonde terminerna innehåller valbara fördjupningskurser på avancerad
nivå omfattande sammanlagt 60 högskolepoäng.
Fördjupningskurser på avancerad nivå inrättas av juridiska fakultetsstyrelsen.
Studenten kan, inom ramen för tillgängliga resurser, välja bland de kurser som
fakulteten erbjuder.
Utbildningen på avancerad nivå ger möjlighet till fördjupning och breddning också
utanför det juridiska området. Fakultetsstyrelsen beslutar vilka kurser utanför juridiska
fakulteten i Lund som kan tillgodoräknas inom den avancerade delen av utbildningen.
För juristexamen krävs kurser på avancerad nivå omfattande minst 30 högskolepoäng
utöver examensarbetet. Av valbara fördjupningskurser kurser får alltså högst 30
högskolepoäng utgöras av kurser på grundnivå.
Nionde terminen innehåller ett skriftligt examensarbete, vilket utgörs av en uppsats
omfattande 30 högskolepoäng. Examensarbetet ska vara tematiskt kopplat till
fördjupningskurser omfattande minst 15 högskolepoäng.
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Förväntade läranderesultat efter studier på avancerad nivå
Efter avklarade studier på avancerad nivå ska studenten kunna visa de kunskaper och
övriga kompetenser som framgår ovan under Mål.
Kursplaner
I kursplaner ges närmare beskrivning av mål, förväntade läranderesultat, upplägg och
examination för de kurser som ges inom juristprogrammet. Kursplaner fastställs av
juridiska fakultetsstyrelsen.
Kursplanerna utformas så att kurserna innehåller moment av träning av kunskap och
förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt, i
sådan utsträckning och med en sådan utformning att studenten genom att aktivt
delta i utbildningen kan uppnå de läranderesultat som stadgas i denna
utbildningsplan.
Kursplaner utformas så att kurserna beaktar den rättsliga betydelsen av det svenska
medlemskapet i den Europeiska unionen. Vidare ska kursplanerna utformas så att
kurserna beaktar även andra relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor och
förhållanden, de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter, där så är relevant för
utbildningen samt främjar studentens förmåga till ett självständigt och kritiskt
förhållningssätt gentemot rättssystemet.
Undervisning och självstudier
Uppställda läranderesultat ska studenten uppnå genom aktivt deltagande i
undervisningen samt genom självstudier. Undervisning erbjuds i form av föreläsningar,
seminarieövningar och andra gruppövningar, handledning vid uppsatsarbete,
anvisningar för studentens självstudier samt återkoppling på studentens prestationer.
Examination och betyg
Examinationen syftar till att utvärdera om de förväntade läranderesultaten uppnåtts.
Examinationen utgörs i huvudsak av skriftliga prov. Muntliga prov kan förekomma
under kursens gång eller vid kursens slut. I examinationen kan ingå bedömning av
särskilda skriftliga eller muntliga uppgifter som ingår i kursen. Examination kan ske
enskilt och i grupp. Juridiska fakultetsstyrelsen kan utfärda särskilda riktlinjer för hur
examinationen ska genomföras.
Närmare föreskrifter om examination anges i kursplan för respektive kurs. Då det i
kursplan föreskrivs skriftligt prov får examinator istället anordna muntligt prov om
särskilda skäl föreligger. I kursplan får det antal tillfällen som en student får genomgå
prov för godkänt resultat på kurs eller del av en kurs begränsas. Antal provtillfällen
ska i förekommande fall bestämmas till minst fem.
På juristprogrammet vid Lunds universitet används som betyg något av uttrycken
Underkänd (U), Godkänd (B), Icke utan beröm godkänd (BA) eller Med beröm
godkänd (AB). Slutbetyg ges för hel kurs. Närmare föreskrifter om betygssättning kan
ges i kursplan för respektive kurs.

Examen
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Examensbenämningar
Juristexamen
Degree of Master of Laws
Uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 270 högskolepoäng på juristprogrammet.
Kandidatexamen i rättsvetenskap
(Bachelor in Legal Science)
Uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 180 högskolepoäng på de sex första
terminerna på juristprogrammet.
I examensbeviset anges examensbenämningen och de slutbetyg studenten erhållit på
de kurser som ingår i examen.

Förkunskapskrav och urvalsmetod
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)
Student som vid examination i kursen Utvidgad juridisk introduktionskurs (kurskod
JURF12) erhållit betyget Med beröm godkänd (AB) bedöms besitta förkunskaper som i
huvudsak svarar mot förkunskapskraven ovan.
Förkunskapskrav för kurs inom juristprogrammet
Kurserna ska genomgås i den ordning som anges i denna utbildningsplan. Tillträde till
viss kurs förutsätter att studenten har följt undervisningen och fullgjort de
obligatoriska momenten i föregående kurser. Härutöver kan särskilda förkunskapskrav
gälla.
För de olika kurserna gäller följande allmänna förkunskapskrav:
Associationsrätt och konkurrensrätt
För registrering på kursen krävs godkänd examination i Introduktion till
juristutbildningen, allmän rättslära och konstitutionell rätt,30 hp.
Civilrättens sociala dimension
För registrering på kursen krävs godkänd examination i Introduktion till
juristutbildningen, allmän rättslära och konstitutionell rätt,30 hp.
Offentlig rätt - Förvaltningsrätt med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt,
miljörätt och skatterätt
För registrering på kursen krävs godkänd examination i kurserna på terminerna 1 och
2.
Civilprocessrätt med internationell privaträtt
För registrering på kursen krävs godkänd examination i kurserna på terminerna 1, 2
och 3.
Straff- och straffprocessrätt
För registrering på kursen krävs godkänd examination i kurserna på terminerna 1, 2
och 3.

(JAJUP) Juristprogrammet, 270 högskolepoäng / Law, 270 credits

7/7

Folkrätt
För registrering på kursen krävs godkänd examination i kurserna på terminerna 1, 2, 3
och 4.
Rättshistoria med komparativ rätt
För registrering på kursen krävs godkänd examination i kurserna på terminerna 1, 2, 3
och 4.
Rättsvetenskaplig uppsats
För registrering på kursen krävs godkänd examination i kurserna på terminerna 1, 2, 3
och 4.
Termin 7 och 8
Vid ansökan till fördjupningskurser termin 7 och 8 krävs godkänd examination i
tidigare terminsblock motsvarande 150 högskolepoäng.
Termin 9
För registrering på examensarbete krävs att studenten har erhållit godkänd
examination i samtliga obligatoriska kurser på grundnivå, motsvarande 180
högskolepoäng, samt i fördjupningskurs, omfattande minst 15 högskolepoäng, med
ämnesmässig koppling till examensarbetet.

Urvalsmetod
Platserna fördelas enligt max 20 platser tillsätts genom alternativt urval, övriga platser
enligt Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %.

Övergångsregler
Student som är antagen till juristutbildning i Lund enligt tidigare utbildningsplan har
rätt att ansöka om övergång till denna utbildningsplan för juristprogrammet. Den
examen som erhålles efter övergång är juristexamen.
Student som före den 1 juli 2007 påbörjat sin juristutbildning till en juris
kandidatexamen enligt de äldre bestämmelserna i högskoleförordningens bilaga 2
(examensordningen) har rätt att slutföra sin utbildning enligt tidigare utbildningsplan
för att få en juris kandidatexamen, dock längst till och med utgången av juni 2015.
Motsvarande gäller för den som före den 1 juli 2007 har antagits till juristutbildningen
men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen.

Övrigt
Tillgodoräknande av annan utbildning
Enligt 6 kap. 6 § Högskoleförordningen kan en student under där angivna
förutsättningar tillgodoräkna sig utbildning med godkänt resultat vid annan svensk
eller utländsk läroanstalt. Fråga om tillgodoräknande prövas av Juridiska
fakultetsstyrelsen efter ansökan från studenten.
Tillgodoräknande som avser hel kurs eller ett annat helt utbildningsmoment anges i
examensbeviset.
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