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Kursens uppläggning
Provkod
MOM1

Benämning
Grundkurs i Handelsrätt, Medie- och marknadsjuridik

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen syftar till att skapa förståelse för det medie- och marknadsrättsliga systemet samt dess olika och ibland
motstridiga intressen. De rättsområden som primärt berörs är marknadsföringslagstiftningen och den
immaterialrättsliga lagstiftningen. Marknadsföringslagstiftningen reglerar hur reklam och annan
marknadsföring måste utformas för att inte vara olaglig. De immaterialrättsliga frågor som behandlas i kursen
har sin fokus på upphovsrätt, design och varumärken. Särskilt vikt läggs vid hur dessa immaterialrätter
används i praktiken som skydd och konkurrensmedel. I förhållande till ensamrätterna behandlas också vissa
aspekter av regleringen av företagshemligheter. Vidare berörs frågor rörande den svenska offentliga rättens
förhållande till det medie- och marknadsrättsliga systemet, i synnerhet yttrandefrihetsgrundlagen,
tryckfrihetsförordningen, skyddet för den personliga integriteten och offentlighetsprincipen.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- Förstå och redogöra för det aktuella regelverkets funktion som konfliktlösare,
Färdighet och förmåga
- Identifiera, skriftligt analysera och muntligt diskutera juridiska problem inom kursens sakområde,
- Tillämpa rättsregler och rättsprinciper på konkreta juridiska problem inom kursens sakområde.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Analysera och bedöma olika lösningar med beaktande av de ekonomiska, samhälleliga, och kulturella
intressen som ligger till grund för det medie- och marknadsrättsliga systemet.
Undervisning
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Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. All undervisning är obligatorisk. Kursföreståndaren
kan dock meddela en generell dispens från närvarokravet. Den generella dispensen omfattar inte
slutseminariet. Utöver detta kan dispens meddelas vid laga förfall. Studenten ska då fullgöra en pedagogiskt
likvärdig uppgift som kompensation för frånvaron.
Slutbetyg på kursen ska inte ges förrän studenten har uppfyllt närvarokravet.
Kunskapskontroll och examination

Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna (inklusive slutseminariet), en
skriftlig arbetsuppgift och en skriftlig hemtentamen. Med aktiv närvaro avses att studenten ska ha förberett
seminarieuppgifterna samt vara beredd att redovisa dem och delta i diskussionen.
Inlämningstid för hemtentamen meddelas i kursens schema. För att hemtentamen ska examineras ska den
lämnas in i tid. Om särskilda skäl föreligger kan kursföreståndaren bevilja uppskov.
Betyg på kursen sätts genom samlad bedömning av alla examinationsmoment. Av kursbeskrivningen framgår
max.poängen för varje examinerande moment, samt minimipoäng för respektive moment som måste uppnås
för att bli godkänd på kursen. Kursbetyget baseras på en sammanräkning av uppnådda poäng.
För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål är uppfyllda. Betygskriterier för den skriftliga
arbetsuppgiften, hemtentamen och slutseminariet anges i kursbeskrivningen.
Student som underkänts vid ordinarie examination bereds tillfälle till omtentamen. Student som fått godkänt
betyg har inte rätt att genomgå ny examination för högre betyg. Student som underkänts två gånger av samma
examinator har rätt att kräva annan examinator vid ytterligare försök.
Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala. Som godkända betyg enligt den sjugradiga
betygsskalan används något av vitsorden A (Utmärkt), B (Mycket bra), C (Bra), D (Tillfredsställande) eller E
(Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) och F (Helt otillräckligt).
En student med intyg om särskilt pedagogiskt stöd utfärdat av Stockholms universitet, har möjlighet att få
anpassad examination.
Övrigt

Fullgjorda obligatorier gäller i två år. Det gäller även i fråga om student som avregistrerar sig från kursen
genom ett tidigt avbrott.
Det obligatoriekrav som gällde för tiden vid förstagångsregistreringen ska studenten fullfölja under en period
om två år. Efter två år ska obligatoriekravet enligt den senast reviderade kursplanen gälla.
Ikraftträdande
Dessa bestämmelser träder i kraft 2018-01-15.
Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs av prefekten. För information om kurslitteratur hänvisas till kursens hemsida och
kursbeskrivningen. Aktuell litteraturlista ska finnas tillgänglig senast två månader före kursstart.
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