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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-09-09 och gäller från
vårterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
60 hp från termin 1-2 och 90 hp från termin 3-6 på Juristprogrammet (JALAW), vari JPG011 Kredit- och
obeståndsrätt 15 hp, JPGA01 Marknadsrätt med konkurrensrätt 15 hp, och JPGA02 Immaterialrätt 7,5 hp
ska ingå. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. visa fördjupade kunskaper i svensk och europeisk marknadsrätt,
2. visa fördjupade kunskaper i svensk och europeisk immaterialrätt,
3. visa fördjupad kunskap om samspelet mellan immaterialrätt och marknadsrätt,
4. visa kunskaper om den europeiska immaterial- och marknadsrättsliga samhälleliga kontexten



inbegripet den debatt som förs i doktrinen och
5. visa fördjupade kunskaper i juridisk argumentation.

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
6. identifiera och analysera det rättsliga samspelet mellan immaterialrätt och marknadsrätt,
7. reflektera och diskutera de samhälleliga konsekvenserna av det rättsliga skyddet i ljuset av svensk
och europeisk rättsutveckling,
8. identifiera, aktivt analysera och lösa immaterial- och marknadsrättsliga frågor och
9. muntligt och skriftligt redogöra och argumentera för rättsliga bedömningar. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
10. utvärdera rättsområdena immaterial- och marknadsrätt med hänsyn till relevanta ekonomiska och
samhälleliga aspekter, 
11. bedöma immaterial- och marknadsrättens begränsningar och utvecklingsmöjligheter,
12. förklara immaterial- och marknadsrättens roll som konfliktlösningsverktyg och
13. värdera rättssystemet med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter.

Innehåll
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i marknadsrätt och immaterialrätt det vill säga upphovsrätt,
varumärkesrätt och patenträtt. Den omfattande europeiska harmoniseringen på områdena, inte minst
genom EU-domstolens tolkningar, behandlas ingående. En viktig del av kursen är också samspelet
mellan dessa rättsområden, både på europeisk och nationell nivå. 

Under kursen sker undervisningen genom föreläsningar, seminarier och praktiska övningar med fokus på
särskilt utvalda marknads- och immaterialrättsliga problem. Under kursen arbetar studenten med både
skriftliga och muntliga uppgifter inom rättsområdena.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Samtliga lärandemål examineras dels genom salstentamen, dels genom PM-uppgifter som examineras
individuellt samt presenteras och diskuteras vid obligatoriska seminarier. 

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (Ba), Godkänd
(B) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt



Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


