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Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (G2F)

Huvudområde:
RVA (Rättsvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-09-12 och gäller från
vårterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
60 hp från termin 1-2 och 30 hp från termin 3-4 på Juristprogrammet vid Karlstads universitet.
Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för immaterialrätten, avseende varumärkes- och firmarätt, mönsterrätt, upphovsrätt och
patenträtt, 
- redogöra för den svenska immaterialrättens förhållande till europeisk immaterialrätt och
- redovisa grundläggande kunskaper om internationella aspekter på immaterialrätten.



Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- avgöra hur intellektuella prestationer och kännetecken kan skyddas av immaterialrättslig lagstiftning,
- göra bedömningar av när intrång har skett i en rättighet,
- identifiera och analysera immaterialrättsliga problem och
- argumentera för tänkbara lösningar på immaterialrättsliga problem med hänsyn till olika parters och
aktörers perspektiv på problemen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- reflektera kring samspelet mellan olika immaterialrättigheter,
- reflektera kring den ekonomiska och politiska betydelsen av skyddet för intellektuella prestationer och
kännetecken och
- tillämpa ett proaktivt perspektiv på rätten avseende immaterialrättsliga frågeställningar. 

Innehåll
Kursen behandlar immaterialrättens delområden; upphovsrätt, mönsterrätt, varumärkes- och firmarätt och
patenträtt. Skyddet av immateriella rättigheter syftar på olika sätt till att det offentliga vill gynna bland
annat teknisk och ekonomisk utveckling genom att ge olika aktörer ensamrätt. Utöver detta berörs även
immaterialrättens förhållande till marknadsförings- och konkurrensrätten.

Samtliga delområden inleds med en ingående genomgång av ensamrättens uppkomst det vill säga
möjligheten att erhålla rättsligt skydd genom registrering eller erhålla skydd på annat sätt. Även de olika
immateriella rättigheternas innebörd och upphörande behandlas ingående. Den omfattande europeiska
harmoniseringen leder till att kursen har en stark koppling till EU-rätt. EU-domstolens omfattande tolkning
av direktiv och förordningar behandlas genomgående under kursens gång. Även vissa internationella
utblickar görs.
Kursen behandlar även de immateriella rättigheternas utveckling och anpassning till den moderna
marknaden bland annat om hur de olika rättigheternas funktioner har förändrats och utvecklats.
Utvecklingen analyseras mot bakgrund av svensk och europeisk lagstiftning, rättspraxis och doktrin.

Inom ramen för kursen behandlas också de immateriella rättigheterna i förhållande till
marknadsföringsrätt och konkurrensrätt. Samtliga nämnda ämnesområden ligger nära och korsar ibland
varandra och kursen syftar till att klargöra förhållandet mellan dessa ämnesområden.
Kursens undervisningsformer utgörs av föreläsningar, övningar och seminarier.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras dels genom en salstentamen, dels genom en skriftlig PM-uppgift i grupp som
examineras individuellt. PM-uppgifterna presenteras och diskuteras vid obligatoriska gruppseminarier.
Utebliven närvaro vid obligatoriskt seminarier renderar en kompletteringsuppgift.

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 AB (Med beröm godkänd), BA (Icke utan beröm godkänd), B
(Godkänd) och U (Underkänd).

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


