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Mål
Förväntade studieresultat för kursen som helhet
Efter slutförd kurs ska den studerande kunna:
l

l

använda sig av allmänjuridisk terminologi och basbegrepp från ett fransksvenskt
kontrastivt perspektiv,
tillämpa kunskaper om det franska rättssystemet och dess skillnader gentemot det
svenska systemet.

Innehåll
Under kursen studeras den juridiska vokabulären i sin kulturella, kommunikativa och
professionella kontext. Under kursen introduceras de studerande i rättssystemet och
teman som lagtexter, domstol och rättsväsende behandlas.

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Seminarierna
innehåller även fallstudier vilka diskuteras i grupper. När kursen ges som nätbaserad
deltidskurs ges undervisningen med stöd av webbaserad lärplattform.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart.
Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter under kursens gång (3 hp)
samt en större skriftlig inlämningsuppgift vid kursens slut (4,5 hp).

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart.
Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter under kursens gång (3 hp)
samt en större skriftlig inlämningsuppgift vid kursens slut (4,5 hp).
För betyget Väl godkänd krävs att studenten har uppnått betyget Väl godkänd på den
större skriftliga inlämningsuppgiften vid kursens slut.
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten
genomför provet på ett alternativt sätt.
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs kursvärdering.
Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt återkopplas till de
studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller
återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.
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