JURIDISKA INSTITUTIONEN

HRO301 Teoritermin med allmän och speciell förvaltningsrätt samt
miljörätt, 30 högskolepoäng
Theoretical Term with Administrative Law and Environmental Law, 30 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Juridiska institutionen 2019-05-22 och senast reviderad
2020-05-27. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2020-05-27, höstterminen
2018.
Utbildningsområde: Juridiskt 100 %
Ansvarig institution: Juridiska institutionen
Inplacering

Kursen utgör den tredje terminen på Juristprogrammet vid Handelshögskolan,
Göteborgs universitet.
Huvudområde

Fördjupning

-

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till termin 3 krävs att den sökande är antagen till Juristprogrammet vid
Handelshögskolan, Göteborgs universitet samt att den studerande klarat minst 45
högskolepoäng inom Juristprogrammet, varav allt från första terminen och minst 15 hp
från termin 2.
Lärandemål

Kursen syfte är att ge studenten teoretisk förståelse för rätten som ett styrmedel för att
nå vissa målsättningar och de rättsliga konstruktioner som har till uppgift att hantera
och lösa konflikter som uppstår inom och mellan olika intressefält. Dessa intressefält är
styrda av såväl kollektiva som individuella mål och inkluderar enskilda, familj, företag,
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samhälle och framtida generationer. I kursen kopplas praktisk juridik och teorier om
rätten samman genom frågeställningar om rättssäkerhet, rättvisa och rättigheter.
Kursen skall vidare ge en grund för kunskap om individuella rättigheter och kollektivt
ansvar samt hur tvister mellan individen, andra medmänniskor (nu levande och
framtida generationer) och offentliga organ hanteras inom rättsområdena allmän och
speciell förvaltningsrätt (t. ex. socialrätt, migrationsrätt och utbildningsrätt)
samt miljörätt. Dessa rättsområden kännetecknas alla av ständig föränderlighet och
omfattande reglering, till stor del bestående av mål relaterade till områden såsom
omsorg, jämlikhet, jämställdhet, hälsa, hållbar utveckling och social trygghet. Genom
inslag av grundläggande rättsvetenskaplig teori bärs kursen upp av genomgående
teoretiska reflektioner rörande rättens roll i samhället och dess vetenskapliga grund.
Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten:
1. visa kunskap och förståelse om materiell rätt inom områdena allmän och speciell
förvaltningsrätt samt miljörätt, på en i förhållande till tidigare studier på
juristprogrammet högre nivå;
2. visa kunskap och förståelse om rättsvetenskaplig teori och andra frågeställningar
relaterade till rättshistoria, rättsfilosofi, samtida rättsteori, rättssociologi samt
genusteori;
3. visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer;
4. visa kunskap om sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors
och mäns livsbetingelser;
5. visa kunskap och förståelse om grundläggande juridisk metod.

Färdigheter och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten visa färdighet och förmåga att:
1. analysera, utveckla och förklara vilka värden och principer som är grundläggande
inom områdena allmän och speciell förvaltningsrätt samt miljörätt samt beskriva
hur de relaterar till rättsvetenskapens olika förklaringsteorier;
2. analysera, förklara och sammanfatta grundläggande rättsvetenskaplig teori och
andra frågeställningar relaterade till rättshistoria, rättsfilosofi, samtida rättsteori,
rättssociologi samt genusteori;
3. argumentera för såväl praktiska som teoretiska lösningar utifrån olika perspektiv
och yrkesroller genom både skriftlig och muntlig framställning;
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4. självständigt tillämpa grundläggande juridisk metod samt under kursen
presenterade teorier och förklaringsmodeller på något aktuellt ämnesområde
genom ett större skriftligt arbete.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten:
1. problematisera rätten, rättssystemet, grundläggande juridisk metod och rättsliga
teorier genom att relatera till samhälleliga målsättningar och problemområden;
2. identifiera, illustrera och problematisera globalt och lokalt arbete med
ansvarstagande, etik och uppföljning relaterat till miljömässiga, sociala samt
ekonomiska hållbarhetsfrågor.
Kursen är hållbarhetsrelaterad, vilket innebär att minst ett av kursens lärandemål
tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda
kriterier för hållbarhetsmärkning.
Innehåll

För att tydliggöra rättens olika samhällsfunktioner är kursen upplagd kring fyra olika
perspektiv vilka under kursens gång kommer att behandlas dels separat knutna till olika
rättområden dels integrerat med övriga perspektiv.
Med ett rättsvetenskapligt perspektiv studeras rätten, juridisk metod samt samspelet
mellan samhällsutveckling och rättsordningen med utgångspunkt i rättshistoria,
rättsfilosofi, samtida rättsteori, rättssociologi samt genusteori. Dessa utgångspunkter
berikas med internationella och komparativa utblickar i syfte att kontextualisera den
svenska rättstraditionen.
Med ett förvaltningsperspektiv behandlas frågor som rör förhållandet mellan det
offentliga och den enskilde på flera delar av den allmänna förvaltningens områden
såsom socialrätten, migrationsrätten, utbildningsrätten och andra områden av den
offentliga rätten, samt angränsande frågeställningar .
Med ett miljöperspektiv behandlas ändamålsenligheten i det rättsliga skydd för
människors hälsa, miljön och framtida generationer i förhållande till nationellt och
internationellt uppställda miljömål samt reglernas betydelse för den som utövar eller
avser att utöva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder som kan komma att
påverka den yttre miljön.
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I kursen ingår också ett genomgripande hållbarhetsperspektiv som kommer till uttryck i
de perspektiv som helterminskursns olika delkurser behandlar.
Avslutningsvis ingår i kursen författandet av en uppsats där de rättsvetenskapliga
frågeställningarna fördjupas i ett fritt valt ämnesområde. Uppsatsen skrivs i grupper om
tre studenter.

Former för undervisning

Undervisningen kommer att ges i form av föreläsningar och seminarier.

Undervisningsspråk: engelska och svenska
Former för bedömning

Kursen examineras genom studentens deltagande i ett antal obligatoriska seminarier,
två rättsvetenskapliga nätbaserade tentamina, en salstentamen allmän och speciell
förvaltningsrätt, en salstentamen i miljörätt samt ett avslutande rättsvetenskapligt
skriftligt arbete (uppsats) med anslutande oppositionsförfarande.
Terminens slutbetyg grundas på en sammanvägning av studentens insatser under
kursen.
Moment 1. Hemtentamen 1 i Rättsvetenskap, 6 högskolepoäng
Moment 2. Hemtentamen 2 i Rättsvetenskap, 6 högskolepoäng
Moment 3. Seminarier i rättsvetenskap, 0 hp
Moment 4. Salstentamen Förvaltningsrätt, 9 högskolepoäng
Moment 5. Salstentamen i Miljörätt, 6 högskolepoäng
Moment 6. Seminarier i miljörätt, 0 högskolepoäng
Moment 7. Uppsats och opposition, 3 högskolepoäng
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Studerande som underkänts två gånger på viss kurs eller del av kurs har rätt att begära
att annan lärare utses som examinator. Sådan begäran skall ställas skriftligen till
Juridiska institutionens studierektor.
Prefekten har avseende denna kurs, i enlighet med Göteborgs lokala studieregler,
möjliggjort förlängning av tiden för bedömning av examinations- och betygsbeslut. I
första hand skall examinator hålla sig inom de 15 arbetsdagar men för det fall så
bedöms nödvändigt skall examinator, efter ansökan hos prefekt, få ytterligare tio
arbetsdagar till sitt förfogande. Studenterna ska informeras om detta via lärplattformen
Canvas eller på annat motsvarande sätt.
Betyg

På kursen ges något av betygen Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd
(BA), Godkänd (B) och Underkänd (U).
Graderade betyg ges inte på enskilda examinationsmoment.
Kursvärdering

Juridiska institutionen är skyldig att utvärdera samtliga kurser som ges vid
institutionen. Kursvärdering skall därför sammanställas i enlighet med den gällande
ordningen vid Juridiska institutionen. Student som är behjälplig med sammanställandet
av kursutvärderingen har rätt till viss ersättning samt intyg.

Övrigt

Särskilda studieanvisningar erhålles i samband med kursstart.
Ikraftträdande och övergångsregler
Kursen gavs första gången hösten 2019 och motsvarar kursen Teoritermin med familje-,
social- och miljörätt (HR8300(HRO300).
Studenter som före höstterminen 2019 inte fullgjort HRO300 moment 3.
Bryggseminarium Social familjerätt + Socialrätt har rätt att komplettera enligt
anvisningar från kursföreståndaren för HRO301.
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Studenter som underkänts på HRO300 moment 4, salstentamen Social familjerätt +
Socialrätt, 9 högskolepoäng, har rätt till salstentamen i enlighet med Regler för
examination på grundnivå och avancerad nivå vid Göteborgs universitet, dock längst till
och med höstterminen 2020.

HRO301 Teoritermin med allmän och speciell förvaltningsrätt samt miljörätt, 30 högskolepoäng / Theoretical
Term with Administrative Law and Environmental Law, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

