
Frågor	  som	  studenterna	  undrar	  över	  vid	  vidare	  studier	  
	  
1.	  	  	  	  Möjligheten	  till	  Master	  här	  i	  Örebro.	  	  
För	  att	  kunna	  ta	  ut	  en	  masterexamen	  måste	  du,	  utöver	  examen	  på	  
grundnivå,	  ha	  120hp	  varav	  minst	  90hp	  på	  avancerad	  nivå,	  varav	  minst	  
60hp	  inom	  ett	  huvudområde.	  Inom	  ramen	  för	  huvudområdet	  ska	  du	  skriva	  
ett	  självständigt	  arbete	  om	  minst	  30hp	  (alternativt	  2	  självständiga	  arbeten	  
om	  15hp	  vardera).	  Se	  
http://www.oru.se/Utbildning/Student/Examen/Examina/Examina-‐pa-‐
avancerad-‐niva/	  
	  
b.	  	  	  	  Platser	  på	  kurserna?	  Ingår	  platsgaranti	  om	  man	  har	  kvar	  detta	  från	  tidigare	  
år.	  Vilka	  begränsningar	  finns	  det.	  	  
Rättsvetenskapliga	  programmets	  studenter	  har	  platsgaranti	  för	  180hp.	  Ni	  
konkurrerar	  sedan	  med	  era	  avklarade	  akademiska	  poäng	  om	  de	  platser	  
som	  finns.	  
	  
c.	  	  	  	  Vad	  kan	  man	  få	  master	  i?	  	  
Läser	  ni	  rättsvetenskapliga	  kurser	  så	  blir	  det	  en	  master,	  huvudområde	  
rättsvetenskap.	  
	  
d.	  	  	  	  Kan	  man	  läsa	  kurser	  i	  andra	  program	  exv.	  Företagsekonomi	  A	  och	  
tillgodoräkna	  sig	  den	  kursen	  på	  avancerad	  nivå?	  	  
Det	  finns	  möjlighet	  till	  30	  fria	  hp	  inom	  ramen	  för	  de	  120hp	  som	  krävs	  
utöver	  grundläggande	  nivå.	  
	  
e.	  	  	  	  Har	  vi	  behörighet	  till	  de	  kurser	  som	  juristerna	  har	  på	  avancerad	  nivå?	  Om	  
inte,	  varför	  inte	  då?	  	  
Ni	  har	  några	  av	  juristprogrammets	  avancerade	  kurser	  att	  söka,	  se	  
kursutbudet	  på	  
http://lily.oru.se/studieinformation/kurs_lista.cgi?amnekod=RVA&lasar=
2012/2013	  och	  var	  noga	  med	  att	  läsa	  behörigheten.	  De	  kurser	  som	  ni	  inte	  
erbjuds	  är	  specifika	  för	  juristprogrammet,	  tex	  fördjupningar	  inom	  
straffrätt	  mm.	  	  
	  
f.	  	  	  	  Finns	  det	  bara	  2	  kurser	  inom	  den	  affärsjuridiska	  inriktningen?	  	  
Se	  
http://lily.oru.se/studieinformation/kurs_lista.cgi?amnekod=RVA&lasar=
2012/2013	  
	  
2.	  	  	  	  Vad	  finns	  det	  för	  mastersprogram	  här	  i	  Sverige	  som	  vi	  kan	  läsa?	  	  
Det	  måste	  ni	  leta	  efter	  via	  tex	  www.antagning.se	  eller	  respektive	  lärosäte.	  
	  
a.	  	  	  	  Kan	  vi	  komma	  in	  på	  exv.	  Stockholm	  trots	  deras	  krav?	  	  
Den	  frågan	  kan	  endast	  Stockholms	  universitet	  svara	  på.	  
	  
3.	  	  	  	  Utlandsstudier.	  
a.	  	  	  	  	  Kostnader	  i	  form	  av	  terminsavgifter,	  var	  kan	  man	  leta	  efter	  stipendium,	  	  



Kostnader	  svarar	  respektive	  land	  och	  lärosäte	  på.	  Stipendier	  ni	  googla	  via	  
nätet	  tex	  http://www.globalgrant.com/.	  
	  
b.	  	  	  	  Hur	  fungerar	  antagningsprocessen?	  Är	  det	  skillnad	  från	  när	  du	  söker	  
kandidatexamen.	  	  
Det	  svarar	  respektive	  land	  och	  lärosäte	  på.	  Skillnad	  mot	  kandidatexamen,	  
kandidatexamen	  är	  en	  examen	  inte	  en	  antagningsprocess.	  
	  
c.	  	  	  	  Behöver	  man	  göra	  ett	  engelska-‐test,	  och	  måste	  man	  göra	  det	  även	  för	  
svenska	  master-‐program?	  
Se	  behörighet	  för	  respektive	  kurs/program	  och	  lärosäte.	  
	  
d.	  	  	  	  När	  kan	  man	  börja	  söka	  och	  hur	  länge	  sträcker	  sig	  processen?	  	  
Se	  ansökan	  för	  respektive	  kurs/program	  och	  lärosäte.	  
	  
e.	  	  	  	  Vad	  är	  det	  för	  skillnad	  på	  en	  LLM	  och	  en	  Master?	  	  
Se	  http://www.oru.se/Utbildning/Student/Examen/	  
	  
f.	  	  	  	  Vilka	  referenser	  är	  bra	  att	  ha?	  Kan	  man	  skriva	  sina	  egna	  referenser?	  
Se	  ansökan	  för	  respektive	  kurs/lärosäte,	  ofta	  har	  de	  blanketter	  eller	  
frågesidor.	  
	  
4.	  	  	  	  Varför	  ska	  man	  läsa	  vidare?	  
Därför	  att	  ni	  (kanske)	  står	  er	  bättre	  i	  konkurrensen.	  Eller	  att	  ni	  vill	  ha	  
mer/bredare/djupare	  kunskaper	  inom	  ert	  ämnesområde.	  Passa	  på	  att	  
fråga	  "era"	  utställare	  på	  Juristmässan	  tex.	  
	  
a.	  	  	  	  Finns	  det	  statistik	  som	  visar	  att	  du	  har	  större	  chans	  att	  få	  jobb?	  
Om	  det	  finns	  sådan	  statistik	  så	  kan	  Jusek	  eventuellt	  svara	  på	  det.	  
	  
b.	  	  	  	  Gäller	  det	  bara	  om	  man	  vill	  ha	  en	  karriär	  inom	  universitetet?	  
Nej.	  
	  
5.	  	  	  	  Skillnad	  på	  C-‐uppsats	  och	  D-‐uppsats?	  	  
D-‐uppsats	  finns	  inte	  efter	  2007	  utan	  heter	  avancerad	  nivå.	  	  
Se	  respektive	  kursplan	  på	  
http://lily.oru.se/studieinformation/VisaKursplan?kurskod=RV4071&ter
min=20131&sprak=sv	  och	  
http://lily.oru.se/studieinformation/VisaKursplan?kurskod=RV4090&ter
min=20131&sprak=sv	  
	  
	  


