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Kursen har behandlats av prefekten vid Institutionen för Idrotts- och
hälsovetenskap 04.06.16.

SYFTE
Kursens mål är att ytterligare fördjupa studentens kunskaper och
förmågan att självständigt agera i det framtida arbetet. Kursen skall
fördjupa metodkunskapen inom det juridiska området.
INNEHÅLL
Del 1, 5 poäng
Kursen kretsar kring juridiken resursanskaffning från den offentliga
sektorn.
- Regler för erhållande av bidrag, statliga och kommunala garantier
samt obestånd.
- Inblick i förvaltningsrättsliga grundproblem, inklusive
offentlighetsprincipen.
- Personuppgiftslagen, lagen om elektroniska anslagstavlor, regler för
marknadsföring och användning av namn och bild i
reklamsammanhang.
Del 2, 5 poäng
Kursen kretsar kring juridiken rörande resursanskaffning från privata
aktörer.
- Med utgångspunkt i allmän avtalsrätt behandlas därefter
immaterialrätt, med fokus på varumärkesrätt, upphovsrätt, och image
rights/rätten till namn och bild.
- Mediarätt med fokus på TV/radio och Interneträttigheter.
- Konkurrensrätt med fokus på TV- och evenemangsrättigheter samt
ambush.
- Juridik kring spelarövergångar.

- Rättighetsfrågor i samband med idrottsevenemang.

UPPLÄGGNING
Undervisning sker i form av lektioner och seminarier. En del av kursen
läses parallellt med annan kurs inom Sport Managementprogrammet.
EXAMINATION
Kunskaper och färdigheter examineras genom skriftlig tentamen och
genom en bedömning av inlämnat seminariearbete.
Som betyg på kursen användes något av uttrycken Underkänd,
Godkänd eller Väl Godkänd.
FÖRKUNSKAPSKRAV
För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till det treåriga
programmet för Sport Management och med godkända resultat tenterat
kurser från första och andra studieåret om minst 60 poäng inklusive
juridik med idrottsinriktning, grundkurs 1 och 2 om 15 minst poäng.
IKRAFTTRÄDANDE
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2004.
KURSLITTERATUR
Kurs 1
Warnling-Nerep, W, En introduktion till förvaltningsrätten, Norstedts
Juridik.
Kompendier och artiklar.
Litteraturen avser senaste upplagan.
Kurs 2
Levin, M, Koktvedgaard, M, Lärobok i Immaterialrätt –Upphovsrätt,
Patenrätt, Mönsterrätt, Känneteckensrätt – i Sverige, EU och
internationellt, Norstedts Juridik, 7:e upplagan 2003.
Bernitz, U, Standardavtalsrätt, Norstedts Juridik, 6:e upplagan 2001.
Ramberg, C, Ramberg, J, Avtalsrätten – En inroduktion, Norstedts
Juridik, 2:a upplagan, 2003.

