
Åbo Akademi 

Rättsnotarieexamen: examensstruktur och kurser med start 2023-2024 
 

Rättsnotarieexamen                      180 sp 

Allmänna studier      5 sp 

   Obligatorisk        5 sp 

 Akademiska studiefärdigheter för rättsnotarier, 5 sp 

Grundstudier       5 sp 

   Obligatorisk        5 sp 

 Inledning till rättsvetenskap för rättsnotarier, 5 sp 

Ämnesstudier                         115 sp 

   Obligatoriska    100 sp 

 Avtalsrätt, 5 sp 

 Marknads- och immaterialrätt, 5 sp 

 Skadeståndsrätt I, 5 sp  

 Bolagsrätt, 5 sp 

 Skatterätt 5 sp 

 Familje- och kvarlåtenskapsrätt, 5 sp 

 Sakrätt, 5 sp 

 Arbetsrätt, 5 sp 

 Statsrätt, 5 sp 

 Förvaltningsrätt, 5 sp 

 Europeiska unionens stats- och förvaltningsrätt, 5 sp 

 Miljörätt, 5 sp 

 Djurrätt, 5 sp 

 Inledning till folkrätt, 5 sp 

 Finland och folkrätten, 5 sp 

 Straffrätt, 5 sp 

 Rättssociologi och kriminologi, 5 sp 

 Processrätt, 5 sp 

 Rättshistoria, 5 sp 

 Övningsuppsats, 5 sp 

   Valbara      15 sp 

 Valbara juridiska kurser till en omfattning av 15 sp. Dessa valbara juridiska studier kan vara juridiska kurser 

vid ÅA eller juridiska kurser vid ett annat universitet. Du kan t.ex. avlägga kurser via Turku Law School. Det är 

också möjligt att avlägga de valbara juridiska kurserna utomlands, ifall du åker på utbyte. Även praktik (totalt 

max. 10 sp)*, som är relevant för den juridiska utbildningen, kan inkluderas här. 

Vetenskaplig specialisering    15 sp 

   Obligatoriska      15 sp 

 Juridisk metod och argumentation, 5 sp 

 RN-avhandling (inkl. seminarier), 10 sp 

Språk och kommunikation    20 sp 

   Obligatoriska      20 sp 

 Andra inhemska språket, 5 sp 

 Främmande språk på nivå 4, 5 sp 

 Främmande språk på valfri nivå, 5 sp 

 Akademisk framställning, 5 sp 

Fria studier     20 sp 

 Fria studier i vilket/vilka ämne(n) som helst till en omfattning av 20 sp. Du kan välja att läsa ytterligare valbara 

juridikkurser, avlägga extra språkkurser, läsa strökurser i olika ämnen eller tillgodoräkna prestationer avlagda 

utomlands eller vid ett annat universitet. Även praktik, som är relevant för den juridiska utbildningen, eller 

studentaktivitet (totalt max. 10 sp)* kan ingå i de fria studierna. 
 

* Du kan inkludera totalt max. 10 sp praktik och/eller studentaktivitet i RN-examen 



Åbo Akademi 

Rekommenderad studiegång för rättsnotarieexamen 
 

ÅR 1 

Hösten: Period 1 Hösten: Period 2 

Akademiska studiefärdigheter för RN 

Inledning till rättsvetenskap för RN Marknads- och immaterialrätt 

Avtalsrätt Statsrätt 

Andra inhemska språket: Svenska som andra inhemska språk 

(De som har skolutbildningsspråk svenska: Fria studier, 5 sp) 

Våren: Period 3 Våren: Period 4 

Förvaltningsrätt Skadeståndsrätt I 

Inledning till folkrätt Bolagsrätt 

Främmande språk på valfri nivå 

Andra inhemska språket: Muntlig & skriftlig förmåga i finska 

(De som har skolutbildningsspråk finska: Fria studier, 5 sp) 
 

ÅR 2 

Hösten: Period 1 Hösten: Period 2 

Rättshistoria Straffrätt 

Finland och folkrätten Skatterätt 

Främmande språk på nivå 4 (oftast Engelska) 

(Fria studier, 5 sp) 

Våren: Period 3 Våren: Period 4 

EU:s stats- och förvaltningsrätt Familje- och kvarlåtenskapsrätt 

Miljörätt Sakrätt 

Övningsuppsats 

(Fria studier, 5 sp) 
 

ÅR 3 

Hösten: Period 1 Hösten: Period 2 

Djurrätt Arbetsrätt 

Rättssociologi och kriminologi Processrätt 

(Valbar juridik, 5 sp) 

(Fria studier, 5 sp) 

Våren: Period 3 Våren: Period 4 

Juridisk metod och argumentation   

RN-avhandling och seminarier 

Akademisk framställning 

(Valbar juridik, 5 sp) 

(Valbar juridik, 5 sp) 

 

OBS! UNDANTAG 2023-2024 
 

 Övningsuppsats kan skrivas både på hösten 2023 och på våren 2024 

 RN-avhandling och seminarier går både på hösten 2023 och på våren 2024 

 Juridisk metod och argumentation går i period 1 hösten 2023 och ges därefter endast på våren, 

i period 3, med start våren 2025 


