
 

 

Examensstruktur och rekommenderad studiegång för      (Uppdat. 16.6.2022/ML) 

RÄTTSNOTARIEEXAMEN 2022-2023 
 

För närmare information om kursinnehåll och föreläsningstider, se Studiehandboken på webben (RN: studiehandboken.abo.fi/sv/program/23797). 

 

OBLIGATORISKA GRUNDSTUDIER 

Kurskod Kursnamn Sp Rekommendation Tidpunkt (ev. kurstent inkl.) Anmärkningar 

357008.0 Akademiska studiefärdigheter för rättsnotarier 5 Höst år 1 5.9-4.12.2022         (v. 36-48) Nätkurs i Moodle 

345001.1 Statsrätt 5 Höst år 1 31.10-20.12.2022   (v. 44-51)  

346001.1 Inledning till folkrätt 5 Vår år 1 12.1-1.3.2023             (v. 2-9)  

5560.2 TY Oikeushistoria/Rättshistoria 6 Vår år 2 Våren  2023          (v. 12-22?)   JOO-studierätt krävs 

OBLIGATORISKA ÄMNESSTUDIER 

Kurskod Kursnamn Sp Rekommendation Tidpunkt (ev. kurstent inkl.) Anmärkningar 

RH00CJ36 Juridisk metod och argumentation 5 Höst år 3 12.9-6.10.2022       (v. 37-40)  

5569.0 TY Oikeussosiologia ja kriminologia/  

Rättssociologi & kriminologi 

6 Höst år 3 29.8-21.9.2022       (v. 35-38) JOO-studierätt krävs 

340104.1 Bolagsrätt 5 Vår år 1 10.1-21.2.2023           (v. 2-8)  

340110.0 Marknads- och immaterialrätt 5 Höst år 1 1.11-8.12.2022       (v. 44-49)  

340133.0 Avtalsrätt 5 Höst år 1 7.10-16.11.2022     (v. 40-46)  

340506.1 Skadeståndsrätt I 5 Vår år 1 8-29.3.2023            (v. 10-13)  

340111.0 Familje- och kvarlåtenskapsrätt 7 Vår år 2 21.3-3.5.2023         (v. 12-18)  

RN00BN39 Arbetsrätt 7 Vår år 3 11.1-14.3.2023         (v. 2-11)  

5563.0 TY Esineoikeus/Sakrätt 7 Höst år 2 11.10-2.12.2022     (v. 41-48) JOO-studierätt krävs 

340100.1 Skatterätt 5 Höst år 2 31.10-14.12.2022   (v. 44-50)  

345002.1 Förvaltningsrätt 5 Vår år 1 12.1-4.4.2023           (v. 2-14)  

345007.0 Europeiska unionens stats- och förvaltningsrätt 5 Vår år 2 9.1-13.3.2023           (v. 2-11)  

RN00CK68 Miljörätt 7 Vår år 2 22.2-24.3.2023         (v. 8-12)      

5566.0 TY Rikosoikeus/Straffrätt 8 Höst år 2 20.9-25.11.2022     (v. 38-47) JOO-studierätt krävs 

5568.0 TY Prosessioikeus/Processrätt 8 Höst år 3 20.9-28.10.2022     (v. 38-43) JOO-studierätt krävs 

304513.1 Övningsuppsats 4 Vår år 2 11.1-29.5.2023         (v. 2-22)  

340511.0 RN-avhandling (inkl. seminarier) 10 Höst år 3 5.9-9.12.2022         (v. 36-49)  

VALBARA JURIDIKSTUDIER 

Kurskod Kursnamn Sp Rekommendation Tidpunkt  Anmärkningar 

RN00CI11 Inledning till rättsvetenskap för rättsnotarier 5 Höst år 1  5-28.9.2022           (v. 36-39) 
 

https://studiehandboken.

abo.fi/sv/program/23979  (Välj själv) 5 Vår år 3  

 (Välj själv) 5 Vår år 3  

https://studiehandboken.abo.fi/
https://studiehandboken.abo.fi/sv/program/23797
https://studiehandboken.abo.fi/sv/program/23979
https://studiehandboken.abo.fi/sv/program/23979


 

 

VALFRIA STUDIER 

Kurskod Kursnamn Sp Rekommendation Tidpunkt Anmärkningar 

 (Välj själv) 5 Höst år 1   

 (Välj själv) 5 Höst år 2   

 (Välj själv) 5 Vår år 2   

 (Välj själv) 5 Vår år 3   

SPRÅKSTUDIER 

Kurskod Kursnamn Sp Rekommendation Tidpunkt Anmärkningar 

922741.0 Muntlig förmåga i finska (samhvet & rättsnotarie)* 2 Vår år 1 9.1-26.4.2023           (v. 2-17)  

922742.0 Skriftlig förmåga i finska (samhvet & rättsnotarie)* 3 Vår år 1 9.1-26.4.2022           (v. 2-17)  

CS00CN14 Svenska som andra inhemska språk** 5 Höst år 1 12.9-14.12.2022 x2  (v. 37-50) 

13.9-15.12.2022       (v. 37-50) 

Tre kursversioner (olika 

föreläsningstider), välj en 

923473.0 Engelska (samhvet & rättsnotarie)*** 5 Höst år 2 12.9-14.12.2022     (v. 37-50) 

13.9-15.12.2022   (v. 37-50)* 

9.1-26.4.2023           (v. 2-17) 

Två versioner på hösten, 

en på våren, välj en 

*rekommenderas för RN 

 Annat valfritt språk på valfri nivå (välj själv)**** 5 Vår år 1   

CS00CM35 Akademisk framställning (FSE) 5 Höst år 3 12.9-12.12.2022   (v. 37-50)* 

16.9-16.12.2022   (v. 37-50)* 

 

Två versioner på hösten, 

fem på våren, välj en 

*rekommenderas för RN 
 

 

SPRÅKSTUDIER 
 

* De som har skolutbildningsspråk svenska avlägger muntlig och skriftlig förmåga i finska (2+3 sp). Studerande kan välja att avlägga finskan antingen genom en 

ämnesområdesspecifik kurs på våren eller som ett språkprov i det egna ämnesområdet. Språkcentret anordnar ett ämnesområdesspecifikt språkprov i finska under höstterminen 
(fredag 7.10.2022 kl. 8:15 i aud. Armfelt (Arken A102)) och ett under vårterminen (fredag 10.2.2023 kl. 8:15 i aud. Armfelt (Arken A102)). Språkprovet kräver 

förhandsanmälan! Mera info på intranätet.  

Om du är osäker på din nivå av finska (ska du delta i det ersättande språkprovet eller delta i kursen i finska eller behöver du först avlägga en preparationskurs i finska), så bör 
du göra ett nivåtest i finska (ca 60 minuter) under vecka 35 via Moodle. Mera info på intranätet.  
 

** De som har skolutbildningsspråk finska avlägger kursen i svenska (5 sp). Ersättande språkprov i svenska för finskspråkiga ordnas måndagen den 5 september 2022 kl. 8.15-

10.00 i aud. Armfelt (Arken A102). Det är obligatoriskt för alla anmälda till kursen att delta i provet. I övrigt ingen separat förhandsanmälan till språkprovet. De som godkänns 

i provet får kursen till godo med 5 sp. Mera info på intranätet.  
 

*** Det främmande språket kan även vara ett annat språk (än engelska) av de som Språkcentret erbjuder på nivå 4 (franska, spanska, tyska - OBS! Dessa erbjuds på våren!).  
Studerande med mycket goda kunskaper i engelska (t.ex. minst E i lång engelska eller IB/EB-examen) kan ersätta kursen i engelska med ett språkprov i engelska. Ersättande 

språkprov i engelska ordnas måndagen den 5 september 2022 kl. 12:15-16.15 i aud. Armfelt (Arken A102). Språkprovet kräver förhandsanmälan! Mera info på intranätet.  
 

**** Om du väljer att läsa tyska som främmande språk och har förkunskaper i tyska bör du delta i ett nivåtest i tyska för att veta vilken tyskakurs (1-4) som du ska delta i. 

Nivåtestet ordnas fredag 2.9.2022 kl. 9-12 i Fiesta (Arken B205) och fredag 18.11.2022 kl. 12-15 i Panorama (Arken B301), eller som e-tentamen (e-tentamen är öppen året 

runt och kan göras när som helst). Mera info på intranätet.  
Om du väljer att läsa ett annat främmande språk (franska, latin, ryska, spanska) och har förkunskaper i det språket ska du bekanta dig med informationen på intranätet. 

 

https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-sprak-och-kommunikation/SitePages/Muntlig-och-skriftlig-f%C3%B6rm%C3%A5ga-i-finska.aspx
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-sprak-och-kommunikation/SitePages/Muntlig-och-skriftlig-f%C3%B6rm%C3%A5ga-i-finska.aspx
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-sprak-och-kommunikation/SitePages/Ers%C3%A4ttande-spr%C3%A5kprov-i-svenska-f%C3%B6r-finskspr%C3%A5kiga,-%C3%85bo-(5-sp).aspx
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-sprak-och-kommunikation/SitePages/Ers%C3%A4ttande-spr%C3%A5kprov-i-engelska,-%C3%85bo-(5-sp).aspx
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-sprak-och-kommunikation/SitePages/Niv%C3%A5test-i-tyska.aspx
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-sprak-och-kommunikation/SitePages/Fr%C3%A4mmande-spr%C3%A5k,-f%C3%B6rkunskaper.aspx


 

 

Hur komma igång med studierna?  
 

Anmäl dig åtminstone till alla kurser som du har tänkt avlägga på hösten; du kan också göra kursanmälan för vårens kurser.  

Vi rekommenderar att du avlägger följande kurser under din första studiehöst: 
 

Kurskod Kursnamn Sp Rekommendation Tidpunkt Anmärkningar 

357008.0 Akademiska studiefärdigheter för rättsnotarier 5  Höst år 1 5.9-4.12.2022       (v. 36-48) Nätkurs i Moodle 

RN00CI11 Inledning till rättsvetenskap för rättsnotarier* 5 Höst år 1 5-28.9.2022          (v. 36-39)  

340133.0 Avtalsrätt 5 Höst år 1 7.10-16.11.2022   (v. 40-46)  

345001.1 Statsrätt 5 Höst år 1 31.10-20.12.2022 (v. 44-51)  

340110.0 Marknads- och immaterialrätt 5 Höst år 1 1.11-8.12.2022     (v. 44-49)  

 En valfri kurs som du får välja själv 5 Höst år 1   
 

*eller en annan valbar juridisk kurs (t.ex. om du redan har läst kurser i juridik och inte har behov av inledningskursen) 

 

Om du är finskspråkig (har skolutbildning på finska) ska du dessutom avlägga kursen i svenska (och du kan då avlägga ”En valfri kurs 

som du får välja själv” på våren istället): 
 

CS00CN14 Svenska som andra inhemska språk 5 Höst år 1 12.9-14.12.2022  (v. 37-50) 

12.9-14.12.2022  (v. 37-50) 

13.9-15.12.2022   (v. 37-50) 

Tre kursversioner (olika 

föreläsningstider), välj 

en: -3001, -3002, -3003 

 

 

Kursanmälan via studieplaneringsverktyget (Peppi): student.abo.fi  
 

Min kurslista > Underfliken Anmälningar > Sök kurser > Skriv in (åtminstone en del av) kursnamnet eller kopiera kursens kod och namn 

från studiehandboken och klistra in och klicka på Sök > Då du får fram rätt kurs klickar du på Anmäl dig 
 

 

Tentamensanmälan via studieplaneringsverktyget (Peppi): student.abo.fi  
 

Min kurslista > Underfliken Tentamina > Alla tentamina > Kurs: Skriv in (åtminstone en del av) kursnamnet eller kopiera kursens kod och 

namn från studiehandboken och klistra in och klicka på Sök > Då du får fram tentamenstillfällena klickar du på Anmäl dig för det 

tentamenstillfälle du vill anmäla dig till (OBS! Tentanmälan för allmänna tenter går ut på torsdag veckan före tenten) 

https://student.abo.fi/
https://student.abo.fi/

