Kursplan Fubas 106/2019

JURIDISKA INSTITUTIONEN

LLL3C01 Rättsvetenskaplig forskningsmetodik, 2,5
högskolepoäng
Legal Research Methodology, 2.5 credits
Forskarnivå / Third-cycle level

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Juridiska institutionen 2020-??-?? att gälla från och med
höstterminen 2020.
Ansvarig institution
Juridiska institutionen, Handelshögskolans fakultet

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs antagning till forskarutbildning som leder till juris
doktorsexamen/juris licentiatexamen vid Juridiska institutionen, Göteborgs universitet eller till
motsvarande forskarutbildning vid annat svenskt, nordiskt eller internationellt lärosäte.
Goda kunskaper i engelska krävs eftersom kursen ges på engelska om icke-svenskspråkiga
doktorander och forskarstuderande deltar.

Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas doktoranden eller den forskarstuderande kunna visa:
Kunskap och förståelse
förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och rättsvetenskaplig metodik i
synnerhet,
● en systematisk förståelse för centrala metodologiska problemställningar och utmaningar
inom rättsvetenskapen, samt
● kunskap om betydelsen av forskningsetiska överväganden och om
forskningsverksamhetens ansvarsfulla roll i samhället.
●

Färdighet och förmåga
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●
●

förmåga att demonstrera och diskutera tillämpningar av rättsvetenskapliga metoder.
förmåga att argumentera för och värdera val och/eller förhållningssätt till olika
rättsvetenskapliga metoder i det egna avhandlingsprojektet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
ett kritiskt och självständigt rättsvetenskapligt förhållningssätt.
● vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar.
● insikt om rättsvetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och
rättsvetarens ansvar
●

Innehåll
Kursen är en läskurs med skriftliga uppgifter. Kursen skall ge teoretisk medvetenhet
som kan kopplas till en självständig kritisk reflektion över det egna ämnet och dess
relation till övriga vetenskaper. Vidare kommer den rättsvetenskapliga forskningens
möjligheter och begränsningar att beröras.

Undervisningsformer
Kursen är en läskurs.
Undervisningsspråk
Kursen kan ges på engelska.

Betyg
På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).

Former för bedömning
För godkänt betyg krävs författande av en pm (5-10 sidor) i vilket kursens innehåll relateras
till det egna projektet. I händelse av underkänt betyg ska komplettering ske enligt anvisningar
av kursansvarig lärare.
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Kursvärdering
Kursvärdering sker genom en skriftlig, anonym utvärdering tillgänglig i CANVAS (Göteborgs
universitets lärplattform) samt genom en gemensam diskussion i slutet av kursen. Kursansvarig
lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys
och förslag återkopplas till studenterna och publiceras på CANVAS.

Övrigt
I övrigt hänvisas till gällande lagstiftning, riktlinjer vid Göteborgs universitet och vid
Handelshögskolans fakultet samt lokala tillämpningsföreskrifter vid Juridiska institutionen.

