
Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetens nämnd för utbildningen på grund-
och avancerad nivå 2012-11-07 att gälla från och med 2012-11-07, vårterminen
2013.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen Immaterialrätt ges som internetbaserad fristående kurs och omfattar 15
högskolepoäng. Kursen ingår i Juridiska fakultetens utbud av fort- och
vidareutbildningsprogram för yrkesverksamma och kan inte ingå i en juristexamen. 
Kursen ges på grundnivå och omfattar tio veckors heltidsstudier. Undervisningsspråk
är svenska. Engelspråkigt textmaterial kan förekomma. Förutsättningar för kursens
genomförande Under hela kurstiden ska varje deltagare ha tillgång till en
Internetansluten persondator med möjlighet att spela upp ljud och bild. Mer
detaljerad information om vilken datortyp som krävs finns på kursens hemsida
www.jur.lu.se/immaterialratt. 

 

Kursens mål
 
  
För godkänt resultat på nätburen kurs i immaterialrätt krävs att studenten har uppnått
nedan definierade studieresultat ifråga om kunskap och förståelse, färdighet och
förmåga samt värderingar och förhållningssätt. 
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Kunskap och förståelse
  
För godkänd examination ska kursdeltagaren kunna visa 
1. grundläggande kunskap om den svenska rättsordningen och förhållandet mellan
svensk rätt och internationell rätt, inklusive EU-rätt 
2. grundläggande kunskap om rättskällorna och visa förståelse för hur dessa källor
används vid lösningen av juridiska problem 
3. grundläggande kunskap om centrala regler inom avtalsrätt och
marknadsföringsrätt 
4. kunskap om centrala regler inom immaterialrätt 
  

 

Färdighet och förmåga
  
För godkänd examination ska kursdeltagaren kunna 
5. visa förmåga att identifiera det eller de av ovan angivna rättsområden som en given
problemställning hänför sig till 
6. visa grundläggande förmåga att såväl skriftligt som muntligt identifiera, formulera
och lösa enklare juridiska problem inom vart och ett av ovan nämnda områden
genom användande av olika rättskällor 
7. identifiera och söka i för kursen ämnesspecifika tryckta och elektroniskt lagrade
rättskällor och informationskällor i övrigt, samt bedöma och värdera informationens
relevans 
8. visa förmåga att inom givna tidsramar självständigt planera och genomföra
uppgifter på en grundläggande nivå 
  

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  
För godkänd examination ska kursdeltagaren visa förmåga att 
9. identifiera hur den rättsliga regleringen som behandlas under kursen samverkar
med ekonomiska, politiska och sociala faktorer i samhället 
10. identifiera situationer inom det rättsliga området som kursen behandlar där
internationella perspektiv kan framträda 
  

 

Kursens innehåll
 
  
Kursen kräver inga förkunskaper i juridik och inleds därför med en grundläggande
genomgång av rättsordningen, juridisk metod, rättskällorna samt förhållandet mellan
svensk rätt och internationell rätt, inklusive EU-rätt. Därefter behandlas centrala
rättsregler inom avtalsrätten. I de fall skaparen av ett immaterialrättsligt alster önskar
upplåta eller överlåta sin immaterialrätt sker detta genom avtal, varför en
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grundläggande kunskap om avtalsrätt är nödvändig. Avseende avtalsrätten behandlas
grundläggande regler om avtals ingående, avtalsslut genom mellanman (särskilt
fullmakt), ogiltighet och jämkning av avtal samt tolkning och utfyllning av avtal. 
  
Därefter behandlas immaterialrätt och marknadsföringsrätt. Avseende
immaterialrätten behandlas regler beträffande upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt
respektive varumärkesrätt. De centrala delarna inom immaterialrätten är bland annat
vad som skyddas av immaterialrätt (skyddsobjektet), hur det immaterialrättsliga
skyddet uppkommer, vem skyddet tillkommer (skyddssubjekt), ensamrätten
innefattande undantag och inskränkningar i ensamrätten samt reglerna om
sanktioner vid intrång i de olika immateriella rättigheterna. Vidare behandlas särskilda
avtalstyper och avtalsförhållanden som kommer ifråga avseende immaterialrättsliga
alster. 
  
Vad gäller marknadsföringsrätten behandlas de centrala reglerna inom det
marknadsföringsrättsliga regelverket och sambandet mellan marknadsföringsrätten
och immaterialrätten. 
  
Kursen vänder sig bl.a. till personer som kommer i kontakt med immaterialrätt i sin
utbildning samt till yrkesverksamma som kommer i kontakt med immaterialrätt i sin
yrkesverksamhet. 
  

 

 

Kursens genomförande
 
  
3.1 Undervisning 
  
Kursmålen uppnås dels genom kursdeltagarens aktiva deltagande i kursens olika
moment, dels genom kursdeltagarens självständiga studier av kurslitteraturen. 
  
De olika moment som förekommer i kursen är följande: 
  
Multimediaföreläsningar 
För vart och ett av ämnesområdena finns ett antal multimediaföreläsningar som är
tillgängliga över Internet. 
  
Självrättande prov 
Kursdeltagaren ska efter multimediaföreläsningarna genomföra självrättande prov
med flervalsfrågor och därmed kontrollera att erforderlig kunskap inhämtats. 
  
Inlämningsuppgifter 
Under kursens gång skall kursdeltagaren självständigt genomföra fem (5)
inlämningsuppgifter. Svaren rättas och kommenteras individuellt.
Inlämningsuppgifterna utgör en del av examinationen och svaret ska i enlighet
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därmed vara ett resultat av kursdeltagens egna ansträngningar. Godkänt resultat på
samtliga inlämningsuppgifter är en förutsättning för deltagande i den skriftliga
sluttentamen (se nedan under examination). 
  
  
Frivilliga undervisningsmoment 
  
Problembaserade frågor 
Till varje ämnesområde finns ett antal problembaserade frågor. Den kursdeltagare
som önskar kan svara på dessa frågor. Svaren rättas och kommenteras individuellt. 
  
Seminarier 
Under kursen kan även ett antal frivilliga seminarier komma att erbjudas där en lärare
leder en muntlig diskussion kring för kursen relevanta juridiska problem. 
  
Virtuellt klassrum 
Under kursen har alla kursdeltagare tillgång till det virtuella klassrummet, där det finns
möjlighet att kommunicera med andra kursdeltagare eller lärarna på kursen. 
  
3.2 Examination 
  
Examination av kursen innefattar dels författande av fem (5) stycken obligatoriska
inlämningsuppgifter (se ovan), dels en skriftlig tentamen som äger rum i anvisad
tentamenslokal. För att få delta i den skriftliga tentamen krävs godkänt resultat
avseende samtliga inlämningsuppgifter. 
  
  
Godkänt resultat på tre av inlämningsuppgifterna motsvarar ett (1) högskolepoäng
vardera. Godkänt resultat på två av inlämningsuppgifterna motsvarar tre (3)
högskolepoäng. Den skriftliga tentamen motsvarar sex (6) högskolepoäng. 
  
Om kursen erbjuder frivilliga seminarier kan studenten välja att som alternativ till att
genomföra en inlämningsuppgift om tre (3) högskolepoäng medverka på ett
seminarium. Studenten kan också som alternativt till att genomföra två
inlämningsuppgifter om tre (3) högskolepoäng vardera medverka vid två seminarier.
Anmälan till seminariet eller seminarierna ska ske inom av examinator meddelad tid.
För att erhålla högskolepoäng motsvarande inlämningsuppgiften eller
inlämningsuppgifterna krävs att studenten kommer väl föreberedd till
seminariet/seminarierna samt deltar aktivt vid detta. 
  
I samband med kursen erbjuds tre tentamenstillfällen; ordinarie tentamen,
omtentamen och uppsamlingstentamen. Inom ett år efter kursens slut erbjuds minst
två ytterligare tentamenstillfällen på samma kursinnehåll. 
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Kursens examination
 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
  
Efter avslutad kurs kan studenten erhålla betyget väl godkänd, godkänd eller
underkänd. 
  
Till grund för betyget ligger uppnått resultat vid den skriftliga salstentamen. 
  
Betygskriterier för inlämningsuppgifterna (lärandemål 1-8) 
  
Kursdeltagaren ska ha identifierat de tydligast framträdande juridiska
frågeställningarna i förekommande uppgift och tillämpat adekvata rättsregler i
godtagbar utsträckning. Kursdeltagaren ska ha motiverat godtagbart flertalet av
genomförda ställningstaganden med resonemang och argument som är rättsligt
relevanta. 
  
  
Betygskriterier för kursen (lärandemål 1-6 samt 9-10) 
  
  

VG

Kursdeltagaren identifierar till klart

övervägande del de juridiska

frågeställningarna i förekommande

situationer och tillämpar adekvata

rättsregler korrekt.

•

Kursdeltagaren motiverar

genomförda ställningstaganden väl

och resonerar korrekt med rättsligt

relevanta argument.

•
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Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1). 

 

G

Kursdeltagaren identifierar de

tydligast framträdande juridiska

frågeställningarna i förekommande

situationer och tillämpar adekvata

rättsregler i godtagbar

utsträckning.

•

Kursdeltagaren motiverar

godtagbart flertalet av genomförda

ställningstaganden med

resonemang och argument som är

rättsligt relevanta.

•

Kursdeltagaren ska ha identifierat

internationella perspektiv där

sådana framträder i förekommande

situationer.

•

Kursdeltagaren ska i

förekommande fall identifiera

grundläggande effekter av hur de

behandlade reglerna samverkar

med ekonomiska, politiska och

sociala faktorer i samhället.

•

 

U
Studenten uppnår inte samtliga

betygskriterier för betyget G.
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Prov/moment för kursen JCBA01, Immaterialrätt
 

Gäller från V13

 
1111   Inlämningsuppgift 1, 1,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1112   Inlämningsuppgift 2, 1,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1113   Inlämningsuppgift 3, 1,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1114   Inlämningsuppgift 4, 3,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1115   Inlämningsuppgift 5, 3,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1116   Sluttentamen, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

 

Gäller från H12

 
1101   Inlämningsuppgift 1, 1,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1102   Inlämningsuppgift 2, 1,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1103   Inlämningsuppgift 3, 1,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1104   Inlämningsuppgift 4, 1,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1105   Inlämningsuppgift 5, 3,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1106   Sluttentamen, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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