Humanistiska och teologiska fakulteterna

MRSB01, Mänskliga rättigheter: Folkrätt, 7,5 högskolepoäng
Human Rights Studies: Public International Law, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-01-27 att gälla från och med 202001-27, höstterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som en fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Mänskliga rättigheter

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna översiktligt beskriva det internationella rättssystemets idémässiga framväxt
och fortsatta utveckling,
• kunna redogöra för det internationella rättssystemets olika delar, aktörer och
funktioner,
• översiktligt kunna beskriva den internationella rättens olika källor och teorier om
rättsbildning,

Färdighet och förmåga
• kunna redogöra för statssuveränitetens betydelse och staternas interaktion i det
internationella rättssystemet,
• kunna redogöra för det internationella rättssystemets specifika förutsättningar
och begränsningar som makt respektive emancipationsinstrument,
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• kunna självständigt bedöma internationella situationer i relation till den
internationella rätten,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna förhålla sig till kritiken mot folkrättssystemets legitimitetsgrunder och
kunna formulera en egen ståndpunkt i relation till centrala kritiska teorier,
• kunna bedöma sin egen kompetens och identifiera behov av ytterligare kunskap.

Kursens innehåll
I kursen ges en introduktion till folkrätten (internationella rätten) som rättssystem. I
kursen studeras modern internationell offentlig rätt som ett mycket stort och
komplext system inom vilket ett allt större antal aktörer interagerar med varandra
utifrån sina egna föreställningar och förutsättningar. En övergripande bild ges av
folkrättssystem som helhet och förväntningar och föreställningar om aktörskap,
rättspositivism, naturrätt och rättsbildning problematiseras. Särskilt fokus läggs på
sedvanerätt, traktaträtt, stater, suveränitet och statsansvar som alla är delar av
folkrätten och centrala för rättssystemets egen funktion.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska.
Frånvaro från obligatoriska moment kompenseras med en uppgift enligt lärares
anvisningar.

Kursens examination
Kursen examineras genom 1-4 skriftliga inlämningsuppgifter.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd på hela kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga
examinerande moment. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs därutöver
betyget Väl godkänd på alla kursens examinerande moment.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet
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Övrigt
1. Kursen ges vid Avdelningen för mänskliga rättigheter, Historiska institutionen,
Lunds universitet.
2. Kursen ersätter delar av MRSA01.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.

