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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Tillträde till kursen har studerande som uppfyller det generella kravet för tillträde till specialkurser om
godkända tentamina på obligatoriska kurser om minst 150 högskolepoäng inom juristprogrammet.
Som särskilt förkunskapskrav för att tentera kursen gäller att godkända tentamina skall ha avlagts i de
obligatoriska kurserna Statsrätt, Civilrätt 1 - 3, Straffrätt, Processrätt och Förvaltningsrätt.
Kursens uppläggning
Provkod
MOM1

Benämning
Medierätt

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen ger en helhetsbild av medierätten genom att behandla såväl civilrättsliga som offentligrättsliga och
straffrättsliga normer och rör sig därmed över traditionella blockgränser inom juristutbildningen. Syftet med
kursen är att erbjuda en djupare förståelse för civilrättsliga ensamrättigheter, grundläggande friheter för
yttranden och informationsförmedling och för integritetsskydd. Normer för offentligrättslig kontroll över
press, radio och television, etableringsrätt och ansvarsförhållanden i massmedier, reklamjuridik samt
offentlighet och sekretess utgör också väsentliga inslag i kursen.
Förväntade studieresultat

Den student som genomgått kursen förväntas kunna:
- redogöra för medierättens komplicerade regelstruktur och systematik och dess rättskällor,
- genomföra en god analys av argumentationsmönster i domskäl och andra rättskällor med särskild förståelse
för de övergripande och ibland motstående värden som präglar medierätten, såsom rätt till medieinnehåll och
den enskildes skydd mot medieinnehåll,
- identifiera normkonflikter inom medierätten och nå fram till möjliga lösningar genom analogier och
rättspolitisk argumentation,
- utvärdera svensk medierätts egenart och särdrag i en internationell kontext, med särskild blick för nya
förmedlingsformer i elektroniska nätverk och vid digitaliserad informationsförmedling samt
- föra en djupare och kritisk argumentation rörande de privaträttsliga intressen som i medierätten präglas av
ett offentligrättsligt sammanhang.
Undervisning
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Kursen består av en serie med föreläsningar, vilka också innehåller moment av seminariekaraktär som ger
underlag för diskussion och konkretion åt specifika frågeställningar.
Efter föreläsningsserien hålls rättegångsspel, inför vilka studenterna erhållit olika roller som skall förberedas
och sedermera realiseras under speltillfället.
All undervisning är obligatorisk. Dispens för enstaka tillfälle kan dock medges efter särskild prövning.
Kunskapskontroll och examination

Examination sker i form av en skriftlig tentamen som består av två separata delar. Student som underkänts vid
ordinarie tentamen bereds tillfälle till omtentamen. För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga kursens
lärandemål är uppfyllda.
Som godkända betyg används något av vitsorden A, B, C, D eller E. Underkända betyg är Fx och F.
Övrigt

Ikraftträdande
Dessa bestämmelser träder i kraft den 29 augusti 2011.
Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs av Juridiska fakultetens utbildningsutskott.
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