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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Tillträde till undervisning och examination har studerande som uppfyller det generella kravet för tillträde till
specialkurser genom godkända resultat i obligatoriska kurser om minst 150 högskolepoäng inom
juristprogrammet bland vilka de obligatoriska kurserna i civilrätt, europarätt, straffrätt och processrätt ska
ingå. Tillträde bereds även utbytesstudenter som är antagna vid Juridiska institutionen, Stockholms
universitet.
Kursens uppläggning
Provkod
0100

Benämning
Konkurrensrätt

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursens syfte är att ge den studerande en fördjupad helhetsbild av de EU-rättsliga konkurrensreglerna med
beaktande av underliggande ekonomiska principer och politiska ställningstaganden. Kursens tyngdpunkt
ligger på EU-fördragets grundläggande regler om konkurrensbegränsningar i artiklarna 101 och 102 samt
koncentrationsförordningen "Merger regulation", som syftar till att skapa effektiv konkurrens i EU.
Rättsreglerna studeras till viss del ur ett ekonomiskt tvärvetenskapligt och ett komparativt perspektiv med
syftet att förstå konkurrensrättens funktion i samhället. Under kursen belyses hur de konkurrensrättsliga
reglerna tillämpas i vissa sammanhang och sektorer, t.ex. media och telekommunikation, och här fästs visst
avseende vid samspelet mellan de konkurrensrättsliga reglerna och immaterialrätten. Tyngdpunkten ligger
dock på den grundläggande konkurrensrättsreglerna. Kursen uppmärksammar studenterna på aktuella
utvecklingar inom närliggande områden, t.ex. EU:s statsstödsrätt och EU:s regler om offentlig upphandling.
Förutom materiellrättsliga bestämmelser och principer studeras de EU-rättsliga processregler som tillförsäkrar
konkurrensrättens effektiva genomslag. Betydelsen av EU:s rättighetsstadga och av Europakonventionen om
mänskliga rättigheter uppmärksammas.
Kursen syftar vidare till att förbereda studenten för examensarbetet med fokus på kraven för akademiskt
skrivande samt behandling av metodologiska val och forskningsfrågor. Studenten ska förberedas för sitt
examensarbete genom att under kursen författa en uppsatspromemoria där vetenskapliga frågeställningar ska
identifieras.
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Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
-visa fördjupad kunskap, och självständigt förstå och tillämpa de EU-rättsliga konkurrensreglerna i vid
bemärkelse och därtill nyttja de principer som kan härledas ur EU-domstolens och Tribunalens praxis samt
visa insikter om ekonomiska och andra samhälleliga implikationerna av olika regler och styrmekanismer
inom EU:s konkurrensrätt;
-visa fördjupad metodkunskap inom EU:s konkurrensrätt, inklusive insikter om betydelsen av ekonomisk
teori,
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
-författa och, muntligen, presentera en kortare uppsatspromemoria, där relevanta rättsvetenskapliga
frågeställningar inom EU:s konkurrensrätt identifieras och analyseras kritiskt med hjälp av adekvata metoder
och med beaktande av akademiska krav på källhantering och källangivelse.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- visa fördjupad förmåga att kritiskt värdera konkurrensrättens inverkan på samhällsutvecklingen i EU.
Undervisning

Undervisningen omfattar föreläsningar och seminarier. Närvaro och aktivt deltagande vid 80 % av
föreläsningarna och vid samtliga seminarier är obligatoriskt. Med aktivt deltagande avses att studenten ska
förbereda uppgifter inför seminarierna samt delta i analyser och diskussionen kring uppgifterna under
seminarierna. Frånvaro resulterar i en extrauppgift.
Utöver seminarierna är det obligatoriskt att författa en promemoria. Promemorian utgör ett poänggivande
moment och resultatet beaktas vid examinationen.
Undervisningen sker på engelska.
Kunskapskontroll och examination

Examination sker genom aktivt deltagande i undervisningen, författande och muntlig presentation av en
promemoria samt en skriftlig tentamen (salsskrivning). Av kursbeskrivningen framgår minimikraven för att
bli godkänd på respektive examinationsmoment. Kursbetyget baserar sig på en sammanvägning av de resultat,
som uppnåtts på den skriftliga tentamen (75%) respektive på promemorian (25%). För övriga
examinationsmoment används endast betyget Godkänd (G) respektive Underkänd (U).
Betygskriterier för kursen utvecklas och specificeras i kursbeskrivningen. För att bli godkänd på kursen
fordras att samtliga förväntade studieresultat för kursen är uppfyllda.
Examination sker på engelska.
Bedömningskriterier för promemorian är som följer:
•Ämne och problemformulering.
•Faktakunskap och insikt i ämnet, inklusive insikter i ekonomiska metoder och teori.
•Framställning.
•Material och metod.
•Analys och argumentation inklusive självständighet i att formulera, systematisera och framlägga egen
analys med tänkbara juridiska lösningar med utgångspunkt i gällande rättsregler och praxis.
•Slutsatser, källor och formalia.
•Språkbehandling.
Muntlig redovisning och förmåga att bemöta kritik på ett relevant sätt.
Tillåtna hjälpmedel vid tentamen specificeras i kursbeskrivningen.
Student som underkänts vid ordinarie examination bereds tillfälle till ny examination. Studerande 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. Det gäller dock inte om
särskilda skäl talar emot att en annan examinator ska utses.
Som betyg används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (BA), Godkänd
(B) eller Underkänd (U).
Student som begär det har rätt att få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala. Begäran skall
framställas av studenten före examinationstillfället på så sätt som fastställes av Juridiska institutionen.
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Betyget enligt den sjugradiga betygsskalan gäller i sådant fall istället för det ordinarie betyget. Som godkänt
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) eller 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
Student som har antagits till magisterprogrammet i Europeisk ekonomisk rätt vid Juridiska institutionen,
Stockholms universitet och som har räknat in kursen i en tidigare examen har inte rätt att tillgodoräkna sig
kursen inom ramen för magisterutbildningen.
Ikraftträdande
Dessa bestämmelser träder i kraft den 2 september 2019.
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.

Sidan 3/3

