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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Behörig att antas till magisterutbildningen i Europeisk immaterialrätt är den som
- avlagt svensk juristexamen om minst 180 högskolepoäng eller utländsk juristexamen motsvarande minst
tre års heltidsstudier inkluderande minst en kurs i immaterialrätt eller motsvarande, och
- har kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6. För utländska studenter som inte har
Engelska B/Engelska 6 måste studenten ha genomgått ett TOEFL-test (Internet 20/90) (Pappersbaserat
4,5/575) eller ett Cambridge-test (IELTS) (6,5, inget delresultat under 5,5).
Programmets uppläggning

Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng).
Magisterutbildningen i europeisk immaterialrätt är en utbildning på avancerad nivå. Under utbildningen ska
studenten, utöver fördjupade kunskaper i materiell europeisk immaterialrätt, förvärva en sådan teoretisk och
metodologisk grund, som ger förutsättningar för att arbeta självständigt med forskning, utveckling eller annat
kvalificerat och självständigt immaterialrättsligt arbete. Programmet har tonvikt på vetenskaplig fördjupning
och bygger på en gradvis stegrad metodträning samtidigt som studenten tar sig an allt mer avancerade
immaterialrättsliga problem. Studenten övas kontinuerligt i att arbeta med rättskällor och tolkningsmetoder
för att analysera immaterialrättsliga problem.
Magisterutbildningen i europeisk immaterialrätt består av tre kurser; två av kurserna är obligatoriska kurser
och en är en valbar fördjupningskurs. Den inledande obligatoriska kursen om 15 poäng syftar till uppdatering,
översikt och nya kunskaper om de skilda immaterialrättsliga disciplinerna, framför allt genom aktuell
rättspraxis och ny lagstiftning samt en problematiserande genomgång av forskningsfronten och aktuella
utvecklingsperspektiv. Fördjupningskursen om 15 poäng är valbar mellan upphovsrätt och industriellt
rättsskydd. Syftet är att studenten ska tillägna sig en specialistkunskap av ett sådant slag som fungerar både
som plattform för forskningsprojekt och i yrkesarbete med specialiserad rådgivning eller där liknande
kvalificerade kunskaper efterfrågas på myndigheter eller i privat verksamhet. Också examensarbetet om 30
poäng är obligatoriskt.
För att tillämpa nyvunnen metodologisk kunskap och materiell rätt genomför studenten under den första
kursen ett antal skriftliga PM-uppgifter av enklare problemlösande karaktär, inklusive övning i metodologiskt
angreppssätt, formaliakrav och vetenskaplig noggrannhet. Uppgifterna, som utgör delar av en större komplex
fråga inom var och en av fem immaterialrättsliga discipliner, löses individuellt men presenteras
sammanhängande i grupp. Under fördjupningskursen övas studenten i att hantera komplexa problem, att
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analysera rättsfall och att bygga upp partsargumentation med fokus på ett valt fördjupningsområde
(upphovsrätt med lagval och jurisdiktion eller industriellt rättsskydd ‒ patent och varumärken). Särskild
uppmärksamhet ägnas också åt specifika analys- och bedömningsmetoder på respektive område. Studenten
utför individuellt och i grupp skriftliga och muntliga uppgifter som avslutas i en moot court. En god övergång
från den inledande kursen och fördjupningskursen till examensarbetet säkerställs genom att studenten väljer
ämnesinriktning för examensarbetet under fördjupnings¬kursen, samtidigt som en närmare precisering av
examensarbetet sker genom diskussion med en tilltänkt handledare. Kursen Examensarbete innehåller, utöver
den skriftliga forskningsuppgift som ska utföras, stödjande undervisningsmoment med seminarier och PM för
att belysa skilda teoretiska aspekter av examensarbetet som: metoder, val av metod/er, formulering av
avgränsningar och vetenskapliga frågeställningar. Det ges också undervisning i akademiskt författande,
inklusive formaliakrav och vetenskaplig noggrannhet.
Efter genomgången utbildning ska studenten ha tillägnat sig de kunskaper och färdigheter om framgår nedan
under rubriken Examensmål.
Mål

För magisterexamen gäller de i högskoleförordningen (SFS 1993:100), bilaga 2, examensordning, fastställda
examensmålen.
Kunskap och förståelse
För magisterexamen ska studenten
-visa kunskap och förståelse inom europeisk immaterialrätt, inbegripet såväl överblick över området som
fördjupade kunskaper inom vissa delar av området, samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
och
-visa fördjupad kunskap inom immaterialrättslig metod.
Färdighet och förmåga
För magisterexamen ska studenten
-visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer även med begränsad information;
-visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata
metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar;
-visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och
de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper; och
-visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete, eller för att självständigt
arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen ska studenten
-visa förmåga att inom den europeiska immaterialrätten göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och
utvecklingsarbete;
-visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för
hur den används; och
-visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Självständigt arbete (examensarbete)
Studenten ska inom ramen för kursfordringarna har fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 30
högskolepoäng inom europeisk immaterialrätt.
Kurser

Magisterprogrammet består av följande kurser:
– Obligatorisk kurs: Avancerad immaterialrätt (15 hp);
– Fördjupningskurs inom europeisk immaterialrätt med valbar inriktning mot industriellt rättsskydd eller
upphovsrätt: Industriellt rättsskydd ‒ patent och varumärken respektive Upphovsrätt med lagval och
jurisdiktion (15 hp); och
– Examensarbete (30 hp).
Programmet genomförs på engelska.
Examen

Student som fullgjort utbildningen med godkända betyg erhåller Magisterexamen i europeisk immaterialrätt
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(60 högskolepoäng), som översätts till "Master of Laws (LL.M.) (60 credits) in European Intellectual Property
Law”.
Övrigt

Kurser som ingår i studentens behörighetsgivande examen får inte tillgodoräknas i magisterutbildningen.
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