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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För tillträde till kursen fordras att studenten är antagen till magisterprogrammet i Europeisk immaterialrätt (60
hp).
Kursens uppläggning
Provkod
0100

Benämning
Avancerad immaterialrätt

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen är den första kursen på Magisterprogrammet i Europeisk immaterialrätt.
Kursen behandlar skyddet för skapande prestationer och kännetecken. Ämnet är präglat av internationella
överenskommelser mellan stater om skyddsstandarder. Eftersom immaterialrätter, inklusive regleringen av
otillbörlig konkurrens, påverkar varors och tjänsters fria rörlighet inom EU har med tiden ett relativt
långtgående gemensamt immaterialrättsligt system utvecklats inom unionen. En rad EU-förordningar om
enhetsrätter rörande bland annat geografiska kvalitetsbeteckningar, formgivning, varumärken och
växtförädling har antagits liksom ett tiotal direktiv för harmonisering av nationell rätt, inklusive sanktioner.
Dessutom är ett enhetligt patentsystem nyligen antaget, vars vidare effekter och utveckling belyses i kursen.
I kursen ska studenten analysera och lösa avancerade och komplexa problem inom den europeiska
immaterialrätten. Främst studeras formgivningsrätt, känneteckensrätt (varumärken inklusive geografiska
kvalitetsbeteckningar m.m.), patenträtt och upphovsrätt. Därtill ska studenten få en översiktlig förståelse av de
immaterialrättsliga europeiska och globala sammanhangen även ur ett politiskt perspektiv. Materiellrättsligt
ligger fokus på en uppdatering av rättspraxis och aktuell utveckling inom de skilda delområdena, inklusive
lagval och jurisdiktion vid gränsöverskridande sanktioner, samt på att skapa en god överblick över området.
Studenten tränas i förmåga att lösa problem med kombinationer av överlappande och gränsöverskridande
immaterialrätter. Sådana problem har blivit allt svårare att hantera i ljuset av både europeiseringen och
digitaliseringen. Särskild vikt fästs därför i undervisningen vid metodfrågor, som kan hjälpa till att på ett
kreativt sätt problematisera och renodla lösningar. Undervisning i rättsvetenskaplig och europeisk
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immaterialrättslig metod samt vetenskaplig akribi ges genomgående under kursen. Utgångspunkt tas i den
internationella lagstiftningen, den specifikt europeiska lagstiftningen på immaterialrättens område samt
naturligtvis i EU-domstolens rättspraxis i form av tolkningsbesked och beslut i administrativa ärenden.
Därutöver behandlas ämnets utveckling, historiskt och framåt samt forskningens inverkan på tolkningen av
det europeiska immaterialrättsliga regelverket, inklusive immaterialrättsanknuten konkurrensrätt,
marknadsrätt (t.ex. e-handel) och internationell privaträtt.
Under kursen ska studenten arbeta enskilt och i grupp samt genomföra avancerade rättsutredningar inom
ramen för europeisk immaterialrätt och närliggande rättsområden.
Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- visa fördjupad kunskap i och förståelse för internationell och europeisk immaterialrätt med en god överblick
över områdets ingående discipliner inklusive problem med lagval och jurisdiktion på en gemensam marknad
samt ha insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa fördjupad kunskap om och kunna tillämpa immaterialrättslig metod eller andra lämpliga metoder på
förelagda immaterialrättsliga problem, även med begränsad information.
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
visa fördjupad förmåga att integrera kunskap om immaterialrätter och att analysera, bedöma och hantera
komplexa immaterialrättsliga företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa fördjupad förmåga att självständigt identifiera och formulera immaterialrättsliga frågeställningar samt
att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- visa fördjupad förmåga att värdera och bedöma den europeiska immaterialrättens effekter utifrån en
samhällelig kontext.
Undervisning

Undervisningen omfattar tio veckors heltidsstudier och sker i form av föreläsningar, seminarier och
gruppundervisning.
Föreläsningarna avser dels immaterialrättens europeiska och internationella förhållanden, forskning och
samhälleliga betydelse samt utvecklingsperspektiv, dels metodfrågor. I seminarieserien utvecklas de
materiella och metodologiska frågorna sida vid sida och tillämpas genom att studenten till vart och ett av fem
seminarietillfällen ska författa och muntligt redovisa en övningsuppgift.
Närvaro på undervisning är obligatoriskt till 80 procent. Om särskilda skäl föreligger, så kan
kursföreståndaren bevilja dispens. Studenten ska då föreläggas en tilläggsuppgift.
Undervisningen ges på engelska.
Kunskapskontroll och examination

Kursens mål examineras genom individuella skriftliga och muntliga uppgifter, aktivitet i samband med
undervisning och en skriftlig salstentamen.
Examinationen sker på engelska.
För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga förväntade studieresultat för kursen är uppfyllda. Betyg på
kursen sätts efter en sammanvägning av de individuella prestationerna i de olika examinationsmomenten:
salstentamen 80 procent samt muntliga och skriftliga presentationer 20 procent. En skriftlig uppgift, som
lämnas in för sent, kan som mest få betyget E (Tillräcklig), om inte kursföreståndaren i förväg har beviljat
förlängd tidsfrist på grund av laga förfall.
Student som underkänts vid ordinarie examination bereds tillfälle till ny examination.
Student som underkänts två gånger av samma examinator har rätt att kräva annan examinator vid ytterligare
försök. Det gäller dock inte om särskilda skäl talar emot att annan examinator ska utses.
Student som fått godkänt betyg har inte rätt att genomgå ny examination för högre betyg.
Som betyg används en målrelaterad sjugradig betygsskala med de godkända betygen A (Utmärkt), B (Mycket
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bra), C (Bra), D (Tillfredsställande) eller E (Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt
otillräckligt).
Betygskriterierna specificeras i kursbeskrivningen och ska finnas tillgängliga vid senast kursstart.
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 den 30 augusti 2021.
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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