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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten:
• översiktligt kunna redogöra för grunderna i det svenska politiska systemet, inklusive 

den svenska lagstiftningsprocessen, statsrätten, offentlig rätten och 
förvaltningsrätten,

• visa grundläggande insikt i den enskilde tjänstemannens roll och relation till brukare 
och politiker,

• kunna referera till relevanta delar av den svenska författningen och redogöra för 
offentlighetsprincipen, demokratins roll och krav i det svenska politiska systemet,

• översiktligt kunna redogöra för juridikens arbetsmetoder och en praktisk juridisk 
metod samt att kunna tillämpa densamma i enklare rättsfall, kring exempelvis 
allmänna handlingar, sekretess och överklagande,

• översiktligt kunna redogöra för migrationsrätt, mänskliga rättigheter och dess 
koppling till medborgarskap.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• Individuell skriftlig hemtentamen

 
Kursens innehåll och betygskriterier beskrivs mer utförligt i kurs-PM.

Kursens innehåll
• Statens uppbyggnad
• Lagstiftningsprocessen
• Statsrätt
• Offentlig rätt
• Förvaltningsrätt
• Migrationsrätt
• Tillämpad praktisk juridisk metod
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KURSPLAN

Kurskod: OFR120

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Obligatorisk närvaro på PPU-moment (personlig och professionell utveckling). Ett 
ersättningstillfälle ges under kursens gång, samt vid nästa tillfälle kursen ges.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs
Delprov: 1010
Offentlig rätt, 10 hp

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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