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Fastställande

Kursplanen är fastställd av Juridiska institutionen 2017-12-05 och senast reviderad
2018-01-31. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2018-01-31, vårterminen
2018.
Utbildningsområde: Juridiskt 100 %
Ansvarig institution: Juridiska institutionen
Inplacering

Kursen ges som fördjupningskurs på juristprogrammet vid Handelshögskolan,
Göteborgs universitet
Kursen kan ingå i följande program: 1) Juristprogrammet (S2JUR)
Huvudområde

Fördjupning

Rättsvetenskap

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande har avklarat 150 högskolepoäng från
termin 1-6 på juristprogrammet. Kursen Offentlig rätt (HRO102), Teoriterminen med
familje-social-och miljörätt (HRO300), Straff-och processrätt (HRO400) samt
Internationell rätt (HRO600) utgör den särskilda behörigheten.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
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Kunskap och förståelse

1. förklara, kombinera och reflektera över ett urval av, för fältet, centrala perspektiv
vad gäller exempelvis medborgarskap, nationalstat, mänskliga rättigheter, rättvisa,
social hållbarhet, etik och moral,
2. ha kunskap om samt kunna tillämpa, analysera och kritiskt granska lagstiftning och
rättstillämpning inom de svenska, EU-rättsliga och internationella regelverk som styr
skyddsrelaterad, arbetsrelaterad och familjerelaterad migration till och inom EU,
3. ha fördjupad kunskap om samspelet mellan internationell, regional och nationell rätt
på området,
Färdigheter och förmåga

4. tillämpa och analysera förvaltningsrättsliga regler och principer i den
migrationsrättsliga processen,
5. analysera, identifiera och värdera rättspolitiska problem samt argumentera för hur
dessa kan lösas eller hanteras,
6. förmedla juridisk kunskap enkelt och korrekt
Värderingsförmåga och förhållningssätt

7. kritiskt värdera, tillämpa, kommunicera och utveckla rättsliga normer ur olika
perspektiv,
8. reflektera över vilka etiska normer och dilemman juristprofessionen kan innebära.

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

Kursen följer fyra spår; Människan och Migration, Processen, Det praktiska
spåret/Street Law och Det reflekterande spåret.
MÄNNISKAN OCH MIGRATION
I delen Människan och Migration som utgör kursens teoretiska grund breddas
grundförståelsen för migration som företeelse, forsknings- och rättsområde. Denna del
har en uttalad forskningsförankring och migrationsforskare från andra discipliner bjuds
in för att ge studenterna kunskap och en bredare, men även djupare, förståelse av
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migration. Ämnet berör frågor som exempelvis politik, ekonomi, globala orättvisor,
normer, intersektionalitet, medborgarskap, historia, demokrati, gränser, geografi, etik
och moral. Hur uppbyggnaden av ett EU med en inre rörlighet och en stark yttre gräns
påverkar migration, samt hur migrationen i sig påverkar EU-samarbetet kommer att
belysas. Även migranters olika typer av erfarenheter och förutsättningar för att kunna
migrera berörs i denna del, exempelvis genus. Även det faktum att mer än hälften av de
som befinner sig på flykt idag är barn kommer att belysas och barns rättigheter utifrån
barnkonventionen, ex. rätten till skola omfattas av kursen.
PROCESSEN
Processen ska ge kunskap och fördjupad insikt i den processkedja ett asylärende följer
från första mottagningssamtal på Migrationsverket till beviljande av uppehållstillstånd,
eller vid avslag, verkställighet av utvisning/avvisning eller papperslöshet, och dels av
materiell och processuell kunskap inom rättsområdet. Studenterna ges föreläsningar
inom mänskliga rättigheter samt inom internationell-, EU- och svensk migrationsrätt
med fokus på asyl-, familje- välfärds- och socialrätt. Kursen omfattar i huvudsak de
regelverk som styr migration till EU samt förvaltnings- och förvaltningsprocessuella
regler och principer inom migrationsområdet.
DET PRAKTISKA SPÅRET (STREET LAW)
Studenterna kommer under det praktiska spåret att få besöka Migrationsverket,
migrationsdomstolen samt andra myndigheter/instanser såsom Gränspolisen, förvaret,
Överförmyndaren, socialkontor m.m. en person kan komma att möta under sin
asylprocess. Vid dessa besök ska studenterna delta i myndighetens verksamhet och t.ex.
sitta med under en muntlig förhandling om möjligt. Studenterna kommer även att
besöka och på olika sätt samarbeta med frivilligorganisationer och andra aktörer inom
området och kommer härigenom t.ex. att delta i samband med migrationsrättslig
rådgivning och annan verksamhet organisationerna bedriver. Det kan röra sig om att
informera en särskild grupp om någon del av migrationsrätten, eller att skapa
broschyrer inom ett visst ämne för en annan grupp.
DET REFLEKTERANDE SPÅRET
Det reflekterande spåret består av två delar; dels återkoppling från studenternas
studiebesök och dels en bokcirkel. Studenterna ges tillfälle att reflektera över sina möten
under studiebesöken samt över och tillsammans med vad de har läst.
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Former för undervisning

De läraktiviteter som kursen erbjuder är:
Seminarier
Handledning
Självstudier
Praktiska moment / Samverkan med civilsamhället
Återkoppling
Loggbok
Övningar
Föreläsningar
Självreflektion
Extra-aktiviteter

Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

Examinerande moment
Kursens lärandemål examineras genom flera olika examinationsmoment löpande under
kursens gång. Examinationen består av:
Individuell uppgift/uppsats
Lärandemål: 1-3
Rättsinformation
Lärandemål: 6-7
I det här momentet ska studenterna presentera en av de praktiker som de arbetat med
under kursens "street law" del.
Reflektionsuppgift
Lärandemål:1-7
I det här momentet ska studenten reflektera över de val som har gjorts under arbetet
med övriga examinerande moment. Arbetet sker individuellt och studenten förväntas
här teoretiskt motivera de överväganden som har gjorts; det vill säga, koppla ihop teori
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och praktik. Denna uppgift kopplar an till såväl de teoretiska som de praktiska
momenten under kursen.
En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av
en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.

Betyg

På kursen ges något av betygen Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd
(BA), Godkänd (B) och Underkänd (U).
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.

Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de
studenter som genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.

Övrigt

Särskilda studieanvisningar erhålles i samband med kursstart.
Vid antagning till kursen tillämpas betygsurval.
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